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 Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka de möjligheter och hinder som pedagoger 

i Sverige uppfattar om barns risktagande lek samt hur de uppfattningarna 

påverkar verksamheten. Enligt Greatorex(2008) så finns det en uppfattning hos 

pedagogerna att barns möjligheter till risktagning har minskat de senaste tio 

åren. Det kommer fler och fler regler att förhålla sig till när det gäller 

utformningen av förskolans miljö vilka även kan få konsekvenser för barns 

möjligheter till risktagande i leken. Studien har en induktiv ansats där det har 

genomförts kvalitativa intervjuer med totalt sju pedagoger. Inför intervjuerna 

har pedagogerna även skrivit dagbok under en veckas tid. Det har därefter 

utförts totalt åtta timmars observation för att försöka få syn på hur 

pedagogernas uppfattningar påverkar barns risktagande. Utifrån 

pedagogernas utsagor framträdde ett antal kategorier som har fått rubrikerna; 

Miljön - utmaningar och möjligheter, Pedagogernas uppfattningar kring barns 

risktagande i leken samt Säkerhet – risktänkande och ansvar. Uppfattningarna 

påvisar att det trots olika begränsningar finns goda förutsättningar att erbjuda 

barnen en utmanande utemiljö som erbjuder barnen möjligheter till 

risktagande i leken där de även kan utmana sig själva, prova på och att 

utveckla sina förmågor och färdigheter. 

 

Nyckelord: Risktagande, Uppfattningar.  
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 Inledning  
 

Fokus ligger i denna studie på pedagogerna och deras uppfattningar  om 

möjligheter och hinder för barns risktagning i leken. Positiv risktagning i leken 

är något som ofta tillåts av pedagoger då barnen tränar på något, exempelvis 

att cykla eller att utföra en fysisk aktivitet i en lekställning som är fysiskt 

utmanande och utvecklande. Negativ risktagning däremot ses ofta som något 

som bör hindras, detta kan vara att ett barn exempelvis klättrar upp på ett tak 

eller använder sig utav redskap på andra sätt än de tänkta och som då även 

medför större risker för skador. Forskning pekar på olika synsätt och arbetssätt 

beroende var i världen man befinner sig (Sandseter, 2011. Little, Wyer & 

Gibson, 2011). Mycket forskning visar dock på en välvilja och en mestadels 

positiv inställning bland pedagoger och föräldrar till barns risktagande i leken. 

Likheterna ligger mest i det som hindrar barns möjligheter till risktagande i 

leken. Pedagoger i Norge menar att det som kan vara ett hinder för barns 

möjligheter till risktagande i leken på förskolan är de säkerhetsregler och 

riktlinjer som måste följas, även pedagoger i Australien beskriver 

säkerhetsregler och riktlinjer som hindrande i detta sammanhang (Sandseter, 

2011. Little, Wyer & Gibson, 2011). Dessa ses som positiva då det innebär att 

det finns säkerhetsföreskrifter som bidrar till barns säkerhet men samtidigt 

som hindrande då pedagogerna exempelvis inte kan/får erbjuda barnen de 

erfarenheter som de känner är nyttiga och lärorika. I Storbritannien framkom 

det att de barriärer som pedagogerna kände var störst var rädslan för att bli 

anmäld och fälld ifall något skulle gå fel och att ett barn blir allvarligt skadat, 

även otillräckliga resurser spelar en stor roll (Greatorex, 2008). Pedagogerna 

vill skapa förbättringar inom planeringar och uppföranden av lekparker så att 

de bjuder in till utmanade, äventyrlig och riskfylld lek. De vill även att det ska 

finnas en utbildning i barns riskfyllda lek för de som har hand om 

säkerhetsfrågor och regleringar då det skulle underlätta pedagogers 

möjligheter att erbjuda barnen det positiva risktagandet i leken som de 

behöver, gynnas och njuter av(Greatorex, 2008). Det är viktigt att barn i leken 

får möjligheten att utmana sig själv, utvecklas som person och fysiskt samt lära 

sig nya saker, göra riskbedömningar och bli mer självständig. Detta är endast 

några av de positiva effekter som risktagningen i leken ger. Det finns dock en 

uppfattning bland pedagoger att barns möjligheter till risktagande i leken har 

minskat under de senaste tio åren (Greatorex, 2008).  För att barnen ska få ta 

del av de positiva effekter av risktagande lek behövs utbildade pedagoger, 

positiva attityder, inbjudande miljöer och möjligheterna för det. Det finns även 

en risk i att inte låta barnen ta risker och istället påpeka farorna för de vilket är 

att barnen tar över dessa rädslor (Greatorex, 2008). Forskning visar på olika 

hinder kring möjligheterna att erbjuda barn utmaningar och utvecklande 

risktagning i leken (Sandseter, 2011). Vi har dock inte funnit någon forskning 

om detta som är utförd i Sverige och vi uppfattar därför att det är relevant att 
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undersöka vilka hinder och möjligheter svenska pedagoger upplever inom 

förskolans verksamhet. Med denna studie vill vi utmana pedagogers tankar 

och syn på barns lek. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas uppfattningar kring 

möjligheter och hinder i barns risktagande lek på förskolor i Sverige och hur 

dessa uppfattningar påverkar verksamheten. 

Vi har i vår studie tagit hjälp av dessa frågeställningar: 

 Vilka uppfattningar har pedagogerna om barns risktagande i 

utomhusleken? 

 Vilka hinder och möjligheter till barns risktagande uppfattar 

pedagogerna i verksamheten? 

 På vilket sätt påverkar pedagogernas uppfattningar om risktagande 

barnens möjligheter i utomhusleken? 
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Bakgrund 
Under detta avsnitt presenteras delar av aktuell forskning som finns kring 

barns risktagande i leken. Vi kommer även att behandla två rapporter, en av 

dessa är: Risk and play: play providers experience and views on adventourous play 

som är skriven av forskaren Greatorex (2008) på uppdrag avorganisationen 

Playday i Storbritannien och vi anser därmed att rapportenär likvärdig den 

övriga forskningen vi tar upp i denna stuidie. Vi har även använt oss av 

betänkandet Fri att lära och leka – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i 

förskolan (SOU, 2013). Dessa är inte forskning men vi har valt att ta med dessa 

då deras innehåll är relevant för denna studie. Avsnittet inleds med ett stycke 

där det beskrivs vad som menas med risktagande i leken och därefter kommer 

vi att behandla, i följande ordning, miljöns betydelse för barns risktagande och 

säkerheten i förskolan, som tar upp lite kring de regler och bestämmelser som 

finns att förhålla sig till. Därefter kommer ett stycke om balansen mellan 

säkerhet och utmaningar och avslutningsvis ett stycke som tar upp vilka 

uppfattningar pedagoger och föräldrar har gett uttryck för i tidigare forskning. 

 

Vad innebär risktagning i leken 

Risktagande i leken kan förklaras som lek där det finns en risk att barnen 

fysiskt skadar sig själva (Sandseter, 2009B). Risktagandet kan delas upp i olika 

kategorier och det finns några som återkommer. Lek med höga höjder 

innefattar saker så som att klättra i träd, klättra och hoppa från klippor och lek 

på klätterställningar. Lek med hög fart som exempelvis att gunga högt, åka 

kana, glida på is, cykla och springa. Rough-and-tumble-Play, som innefattar de 

lekar som kan uppfattas som vilda till exempel att brottas, jaga, låtsas slåss och 

fäktas med pinnar. Den vanligaste formen av risktagande i leken visade sig 

innefatta klättring i exempelvis träd, klätterställningar, backar och kullar. 

(Sandseter 2009A) En annan vanlig form av risktagande var att hoppa ner från 

höga höjder, vilket oftast gjordes med en blandad känsla av rädsla och 

förtjusning. Barn beskrev under intervjuer en aktivitet som bestod av att 

klättra upp på taket på ett hus och sedan hoppa ner som en av de roligaste 

aktiviteterna. Denna lek var förbjuden (av vuxna) och trots att det var lite 

farligt (de kunde slå sig eller ramla ner) så var det roligt. Pedagogerna 

uttryckte även att risktagande i leken ofta förknippades med höjder där barnen 

riskerade att ramla ner och slå sig. En något annorlunda form av risktagande i 

leken var situationer där barnen riskerade att komma bort, vid tillfällen där de 

inte befann sig inom en inhägnad yta. Barnen uttryckte även i intervjuerna en 

rädsla för skogen och risken att gå vilse, medan pedagogerna inte nämnde det 

alls som ett risktagande. Troligtvis för att de hade kontroll över situationen. 

Vidare beskriver Sandseter(2009A) att känslan av upprymdhet verkar vara det 

som i första hand lockar barnen till risktagande i leken. Även om rädslan är en 
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otrevlig känsla fyller den en funktion, den ger barnen en känsla av vad som är 

farligt eller inte. En blandad känsla av upprymdhet och rädsla verkar vara den 

känsla som barnen önskar uppnå med sitt risktagande. Trots att de klarat av en 

utmaning fortsätter de att utmana sig själv mer och mer i samma aktivitet. 

Barnens kroppsspråk och ansiktsuttryck tyder på att barnen är medvetna om 

att deras risktagande kan innebära en fara för att skada sig. Genom 

risktagande i leken får barnen vetskap om vad de är kapabla till och hur långt 

de vågar gå (Sandseter, 2009A).  

 

Miljöns betydelse för barns möjligheter till risktagning i 
leken 

Sandseter (2009B) jämförde en helt vanlig förskolegård med en förskolegård 

som bestod av en naturlig miljö och fann inga skillnader i hur ofta barnen tog 

risker i leken. Däremot skilde det sig i hur stora risker barnen tog. Barnen som 

hade den naturliga förskolegården tog större risker och utmanade sig själv 

mer. Lek med hög fart och lek med höga höjder visade sig vara de vanligaste 

lekarna med risktagande inslag. Bourke och Sargisson (2014) utförde en studie 

då de observerade barn dels i en lekpark dels i en park. De fann att barnen 

mest utförde sådana lekar som kategoriseras som riskfylld lek, detta innebar 

att gunga, klättra och leka i en snurr karusell vilket är aktiviteter som innebär 

hög fart eller höjder. I denna studie fann de att flickor och pojkar valde dessa 

aktiviteter i lika stor utsträckning. Lekplatsens erbjudande av sådant som 

erbjuder hög fart och höjd spelar en stor roll i hur uppskattad den var av 

barnen då de sökte upp risktagande aktiviteter. Bourke och Sargisson (2014) 

fann att om det fanns uppbyggda lekstrukturer som inbjöd till risktagande lek 

och även hade säkerhetsåtgärder som exempelvis mjuka plattor inunder för att 

skydda barn vid fall så var risken mindre för negativ risktagning. Negativ 

risktagning innebar att barnen använde uppbyggda strukturer på andra sätt än 

de tänkta eller tog onödiga risker för att skapa en känsla av spänning. Bourke 

och Sargisson säger också att om barn uppfattar en aktivitet som relativt säker 

så tar de större risker i leken till skillnad från om de uppfattar en större risk då 

de då tenderar att vara mer försiktiga. Det måste finnas aktiviteter och 

uppbyggda strukturer som inbjuder till riskfylld lek då barn njuter, och 

utvecklas av det samt ges de chanser att utveckla sin riskbedömningsförmåga. 

  

Little, Wyer och Gibson (2011) observerade även barns risktagande i leken och 

fann att ungefär hälften av lektiden gick till lek som innebar lite eller ingen 

risktagning och ungefär lika mycket tid gick till positivt risktagande. Endast 

några få barn undvek risktagning helt i leken. Observationerna som dels ägde 

rum i en lekpark dels i förskolans utemiljö jämfördes och de fann att barnens 

lek var mer risktagande och utforskande i lekparken utanför förskolans 

område än i förskolans egna utemiljö där det mest förekom ingen eller låg 

risktagande i leken. Det nämns även att alla barn redan var bekanta med 

miljöerna de vistades i under observationerna. Föräldrar och pedagoger 

spenderade största delen av barnens lektid med att övervaka barnens lek men 
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försökte även vid tillfällen att stötta barnens lek genom att fysiskt hjälpa 

barnen, uppmuntra och instruera barnen om hur de kan utföra en aktivitet. 

Forskarna använde sig utav mjukvaran NVivo (en kodningsmatris) för att 

kunna ifrågasätta relationen mellan barnens beteende och de vuxnas gensvar. 

De fann de att det beteendet som barnen inte fick beröm eller uppmuntran vid 

var negativt risktagande i leken. Detta innebär att exempelvis använda 

uppbyggda strukturer på andra sätt än de tänkta eller ta onödiga risker för att 

skapa en känsla av spänning. Om omgivningen och pedagogerna inte erbjuder 

tillräckligt intressanta och utmanande aktiviteter kan detta negativa 

risktagande öka vilket kan leda till att fler barn ådrar sig skador i jämförelse än 

om de erbjudits aktiviteter och omgivningar som bjuder in till positivt 

risktagande i leken (Little, Wyer & Gibson, 2011). 

Säkerhet i förskolan 

I Sverige idag finns det många lagar och bestämmelser som gäller i förskolan. 

Boverket har byggregler som exempelvis gäller vid fasta lekredskap, 

produktsäkerhetslagen gäller vid leksaker/lekredskap. Inom Europeiska 

Unionen (EU) finns gemensamma europastandarder som gäller för lekredskap 

och stötdämpande underlag. Miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och 

bygglagen omfattar även förskolans verksamhet. Sedan har förskolor i Sverige 

också skollagen samt förskolans läroplan att följa. I betänkandet Fri att lära och 

leka (SOU 2013:26) betonar utredarna att när det handlar om både säkerhet och 

pedagogik är det viktigaste att miljön är överskådlig då pedagogerna är 

skyldiga till att ha tillsyn över alla barn. Samtidigt har dock barnen också rätt 

till att ensam dra sig tillbaka och vara ifred för att bara ta det lugnt eller för att 

leka (SOU 2013:26). Det framkommer även att tillsynsbrister förekom i 

förskolan i Sverige angående barns säkerhet och hälsa. Barngruppers storlek 

och sammansättning kan vara orsaken till detta (SOU 2013: 26). Detta visar sig 

vara faktorer som påverkar och begränsar barnen handlingsfrihet och 

lekmöjligheter. Det finns ett krav på en god miljö i förskolan, men ”god miljö” 

har dock inte definerats: 

 
Barnens säkerhet får dock inte användas som ett argument för att inte arbeta enligt 

de nationella målen om utveckling och lärande i förskolan. Ibland hörs argument 

om att förskolan inte kan göra utflykter med barnen på grund av att förskolan inte 

kan garantera barnens säkerhet. Enligt utredningens mening kan risken för olyckor 

och tillbud visserligen vara större i en för barnen okänd miljö, men risken kan 

förebyggas genom att i detta fall t.ex. anpassa barngruppens storlek och 

sammansättning eller personaltätheten vid en utflykt (SOU, 2012:26 refererad 

i SOU, 2013:26) 

Men som tidigare nämnts finns det brister inom det området vilket innebär att 

det kan innebära en säkerhetsrisk vid utflykter. Kommunen (eller 

huvudmannen) har ansvaret för att kontrollera att reglerna i miljöbalken, 

livsmedelslagen och plan- och bygglagen följs men många övriga myndigheter 

har även tillsynsansvar. I förskolan finns det ett rättstraffligt ansvar för barns 

säkerhet. Om ett barn skadas allvarligt eller dör under tiden på förskolan är 
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det den som har en viss anställning eller den som åtagit sig ansvar under den 

tidpunkt barnet skadats som kan bli dömd för vållande till kroppsskada eller 

annans död om oaktsamhet kan påvisas. Exempelvis fälldes en förskollärare 

för vållandet till kroppsskada när ett litet barn som stod under hennes uppsikt 

nästan drunknade (SOU, 2013:26).  Rädslan för att bli anmäld och fälld i 

händelse av en olycka framkom som tidigare nämnt som ett av de största 

hindren för barns risktagande i Storbritannien (Greatorex, 2008). 

Balansen mellan säkerhet och utmaningar i praktiken 

Sandseter (2011) beskriver i sin studie en balansgång mellan barns säkerhet 

och möjligheter till risktagning i leken i förskolan. Pedagogerna i studien 

uttryckte under intervjuer att de kände att barnen hade många möjligheter till 

risktagande lek då de kunde gå till platser där pedagogerna inte hade uppsikt. 

Barnen kunde klättra på stora stenar och även hoppa ner från dessa stenar som 

kunde vara ganska höga. Barnen hade även möjligheter att klättra i träd och på 

taken på lekhusen, gunga högt och snurra, använda sig utav verktyg som kniv 

och såg samt leka att de slåss och bråkar med varandra. Det som påverkade 

vad som var tillåtet och inte var miljöns erbjudanden, till exempel höga träd, 

gömställen och staket samt pedagogernas praktik, att de utmanade deras egna 

tycken och tankar om vad som var säkert och inte lät deras egna farhågor stå i 

vägen för att erbjuda barnen utmaningar och tillåta risktagande i leken. Dessa 

bedömningar om vad som var säkert/tillåtet eller inte utgick ifrån de enskilda 

barnens kompetens. Sandseters (2011) resultat beskriver hur pedagoger 

bedömer exempelvis ett barns förmåga att klättra i träd och utefter det gör en 

bedömning om barnet får klättra högre eller blir tillsagd att komma ner och 

som Little, Wyer och Gibson (2011) påpekar, kan frågan om utmaningen finns 

eller hur stora utmaningar barnen tillåts åta sig ställas även här. Pedagogerna i 

Sandseters (2011) studie beskriver att de anstränger sig för att inte låta deras 

egna rädslor styra över barnens möjligheter. De vill att barnen ska kunna ta 

risker utan för mycket inblandning från de själva. Då det fungerar försöker de 

enbart hålla ögonen på barnen och undviker att ingripa såvida det inte är 

nödvändigt. En pedagog beskriver att hon ofta låter barn klättra högre än vad 

hon känner sig bekväm med vilket visar det tidigare uttrycka att bortse från de 

egna farhågorna. Little, Wyer och Gibson (2011) beskriver även att barnens 

tillvägagångssätt i leken är avgörande för vad de tillåts göra.  Om ett barn 

exempelvis gungar så tillåts barnet gunga högre om han/hon håller i sig på 

”rätt” sätt, det vill säga med händerna jämfört med om han/hon håller i sig 

med armvecken.  

Pedagogers och föräldrars uppfattningar om barns 
risktagande i leken 

Little, Wyer och Gibsons (2011) studie av föräldrars och småbarnspedagogers 

tankar och åsikter om barns risktagande i leken visade att de flesta var positivt 

inställda till denna sorts lek och lyfte fram positiva effekter och ofta ur 

utvecklingssynpunkt. Enligt Little (2006) kan föräldrar dock uppfattas som ett 

hinder till barns risktagande lek i förskolan då de har stort fokus på 
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säkerheten. Om föräldrars rädslor och farhågor tar sig in i förskolans miljö 

påverkar de även barnens möjligheter att utvecklas i den risktagande leken. 

Endast två av de intervjuade pedagogerna i Little, Wyer och Gibsons (2011) 

studie fokuserade endast på de negativa aspekterna av risktagande. Alla var 

dock ense om att barns risktagande i leken är en nödvändighet då barnen lär 

sig nya färdigheter genom att ta fysiska risker. På så sätt menar Little, Wyer 

och Gibson att barnens självförtroendet byggs upp och förmågan till 

riskbedömning stärks vilket även Greatorex´s (2008) rapport stödjer. I 

förskolan tog pedagogerna upp regler och riktlinjer som både bra och dåligt då 

de ansågs både stödja och begränsa praktiken. De uppfattar att regler och 

riktlinjer kring utrustning, miljön och övervakning är viktiga då det betyder att 

det finns en standard, dock kände några pedagoger att de inte skapar 

utrymme för flexibilitet och även begränsar vilka material/redskap och 

erfarenheter som de kan erbjuda barnen. De ser även att barnen hittar sätt och 

utrymmen där de kan ta risker i leken, exempelvis träd och staket att klättra på 

var för barnen intressanta men väckte enligt pedagogerna säkerhetsfrågor. 

Många av föräldrarna som även deltog i studien kände att de regler och 

riktlinjer som fanns var okej, 17% kände dock att de var något överdrivna. 

Genom studien uppfattade Little, Wyer och Gibson (2011) att barnen inte var 

tillåtna att utöva risktagande i leken som inte låg väl inom gränsen för det som 

ansågs passande för barnet, det vill säga risktagande som de redan klarar av 

vilket ur ett utvecklingsperspektiv inte ger mycket. Även lekplatser både 

utanför och innanför förskolans område ses som icke inbjudande där 

säkerheten styr utbudet. Dessa faktorer förklarar enligt Little, Wyer och 

Gibson (2011) varför de flesta av barnen i studien endast engagerade sig i lågt 

eller inget risktagande i leken(Little, Wyer &Gibson, 2011). 

 

Little (2006) skriver att utrustningen på förskolors gårdar ska ha en standard 

som gör att barnen inte kan skada sig allvarligt oavsett hur de använder sig av 

den. Utrustningen och miljön ska regelbundet kontrolleras för att undvika att 

barn ådrar sig allvarligare skador. Hur barnen använder utrustningen på 

gården har betydelse för pedagogerna då de anpassat övervakar barnen 

utifrån deras förmågor. Little (2006) beskriver regler och riktlinjer som 

påverkar praktiken på förskolor i Australien där dn största dödsorsaken bland 

barn är oavsiktliga skador. Det finns regler som säger hur många barn en 

pedagog får ha hand om vilket varierar beroende på barnens ålder samt en 

riktlinje som säger att pedagoger ska stödja barnet i deras  

självständighetsutveckling och kompetens genom att stötta barnet i aktiviteter 

som pedagogen ser som riskfyllda. Little (2006) beskriver dock att det behövs 

fler pedagoger för att i en utemiljö, på ett säkert och tillräckligt övervakat sätt 

kunna låta barnen ta risker i leken. Otillräckliga resurser kan i sin tur betyda 

att pedagoger känner att de inte har möjlighet att utföra den nära övervakning 

som behövs vid risktagning i leken och då istället stoppar den för att undvika 

olyckor och barnen går miste om viktiga utvecklingsmöjligheter (Greatorex, 

2008). Som Little, Wyer och Gibson(2011) beskriver så kan detta leda till att 

barnen istället utför negativt risktagande i leken då de blir uttråkade och utan 
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stimulering och därmed även ådrar sig fler skador istället för färre. Little (2006) 

har uppfattat att även föräldrar har stort fokus på säkerheten. Little diskuterar 

möjligheten att samhället och föräldrar som har sina barn på förskolorna 

påverkar och att den överdrivna säkerheten tar sig in på förskolan. Detta kan 

påverka barnens möjligheter till risktagande, nya erfarenheter och äventyr. 

Fördelarna med risktagande borde framhållas och risktagande bör även ses 

som ett naturligt inslag i barns lek(Sandseter, 2009A). Little (2006) påpekar i sin 

studie att pedagogerna har ett ansvar att stötta den positiva risktagningen hos 

barnen i leken och inte låta oron för skador vid risktagning överskugga de 

positiva effekter den har på barns utveckling. Regler och riktlinjer är viktiga 

men de som sätter de är inte på förskolan och kan inte bedöma varje barn som 

individ med egna förmågor och eget beteende så som pedagogerna på plats 

kan. Det är viktigt att barnen erbjuds nya erfarenheter, att få utforska nya 

platser och utmaningar i den dagliga leken på förskolans gård och få stöttning 

då de utmanar sina rädslor och förmågor för att inte skada sig genom att skapa 

egna spänningsmoment genom att exempelvis använda utrustning och 

redskap på andra sätt än tänkta eller utmana sig över den egna förmågan 

(Little, 2006). 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras valet av metod tillsammans med en motivering av 

valet. Därefter kommer en beskrivning av hur de olika delarna av studien har 

utförts och på vilket sätt vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna. Vi 

avslutar med metoddiskussionen där vi diskuterar hur våra val kan ha 

påverkat studiens resultat. 

 

Metodval 

I vår studie har vi använt oss av tre metoder för att samla in empiriskt 

material, en variant av deltagande observationer, kvalitativa intervjuer samt 

dagboksskrivande. Den variant av deltagande observationer vi använde oss av 

innebar att vi observerade specifika händelser och samtidigt hade vi möjlighet 

att tala med pedagogen om det som skedde (Løkken & Søbstad, 1995). Det var 

pedagogens bemötande av barns risktagande i leken som var i fokus. Då vi 

genomförde observationerna mötte vi upp med pedagogerna där de befann 

sig, nämligen i förskolans miljö och då utan att avbryta deras ordinarie 

verksamhet. Genom denna metod blev även uppfattningar som pedagogerna 

tar som givna synliga och det gav oss även möjlighet att utgå ifrån det 

beteendet och inte bara det som uttalades under intervjuerna (Bryman, 2013). 

Vi besökte tre olika förskolor och utfört en fyra timmars observation och två 

stycken observationer på två timmar vardera, totalt åtta timmar. Under de 

deltagande observationerna förde vi anteckningar med papper och penna. 

 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att komma åt pedagogernas 

uppfattningar, erfarenheter och tankar (Bryman, 2013).  I kvalitativa intervjuer 

ligger fokus på den intervjuades uppfattningar och det är även möjligt att låta 

den intervjuade tala fritt om det den finner vara relevant och viktigt. Den 

kvalitativa intervjun gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor vilket innebar 

att det blev en flexibel intervju där vi kunde anpassa våra frågor efter de 

tankar och uppfattningar som yttrades och uppfattades som viktiga och 

därmed få utförligare svar (Bryman, 2013). Vi utförde en form av 

gruppintervjuer där pedagogerna intervjuas två och två. Totalt intervjuades sju 

pedagoger från fyra olika förskolor. Tre av intervjupersonerna har även 

deltagit i en pilotstudie som vi utfört med samma fokus. Pedagogerna är de 

som kallas Malin och Anneli från förskolan Ankaret samt Emma från förskolan 

Domherren. Vi uppfattade att frågorna vid intervjuerna i pilotstudien 

fungerade bra och gav utförliga svar och vi valde därför att använda en stor 

del av dessa frågor i denna studie. Pilotstudiens resultat gjorde att vi visste vad 

vi ville fokusera på och fördjupa oss i i denna studie. Vi använde oss av 

gruppintervjuer då vi hade uppfattningen att det bidrar till att samtalen flyter 

på bättre samt att vi får utförligare svar på våra frågor. Inför intervjuerna har 

vi använt oss av forskarstyrda dagböcker(Bryman, 2013). Enligt Bryman är det 
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viktigt vid dagboksmetoden att det finns en utformad struktur för ifyllandet 

och att det finns tydliga instruktioner till pedagogerna. I vårt fall handlade det 

om att de deltagande pedagogerna under en veckas tid antecknade händelser, 

tankar och reflektioner kring studiens ämne utifrån några av oss fastställda 

punkter (Bilaga 3). Dagboksanteckningarna användes som ett verktyg för oss 

och för pedagogerna inför intervjun. Detta bidrog till att ge oss utförligare 

samtal under intervjuerna då tankeprocesser och reflektioner hos pedagogerna 

redan har påbörjats en tid i förväg. 

 

Urval 

Vi utförde denna studie på förskolor som spenderade mycket tid utomhus och 

som dagligen möter barns risktagande i utomhusleken och har erfarenheter av 

den och det som påverkar möjligheterna till den. Vi uppfattade det som 

intressant att ha pedagogerna på Ankarets förskola samt Emma på 

Domherrens förskla med som deltagande i studien då det kunde ge intressanta 

resultat om de hade ändrat uppfattningar sedan deltagandet oi pilotstudien. 

Det hade dock inte skett någon större förändring av deras uppfattningar. Alla 

förskolor är kommunala och tillsammans representerar de alla gällande åldrar 

i förskolan, dvs ett till fem år. Förskolorna Ankaret och Blåklockan ligger i 

mellersta Sverige och förskolorna Hackspetten och Domherren ligger i södra 

Norrland. Alla deltagare benämns som pedagoger då de representerar olika 

utbildningar. 

 

Ankaret. Avdelning med barn i åldrarna fyra till fem. 

Pedagog Anneli, förskollärare, arbetat i 32 år. 

Pedagog Malin, Lärare mot yngre åren, arbetat i tio år. 

 

Blåklockan. Avdelning med barn i åldrarna fyra till fem. 

Pedagog Minna, förskollärare, arbetat i sju år. 

Pedagog Tina, barnskötare, arbetat i 33 år. 

 

Hackspetten. Avdelningen har barn i åldrarna ett till tre. 

Pedagog Karin, förskollärare, arbetat i tolv år. 

 

Domherren. Avdelningen har barn i åldrarna tre till fyra. 

Pedagog Angelica, förskollärare, arbetat i 15 år. 

Pedagog Emma, förskollärare, arbetat i 38 år. 

 

Genomförandet av datainsamlingen 

Vi kontaktade pedagogerna på respektive förskola via telefon för att fråga om 

de var intresserade av att medverka i studien. Vi skickade sedan ut missiv via 

mail med information till pedagogerna om vad medverkan i studien innebar 

(Bilaga 1). De föräldrar som hade sina barn på förskolorna där vi utförde 

observationerna informerades om vår närvaro genom anslagstavlorna som 
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fanns på förskolorna. Vi besökte förskolorna och delade ut dagböckerna, vi 

informerade även pedagogerna då muntligt om vårat önskemål att de skulle 

skriva något varje dag utefter de punkter vi satt upp (Bilaga 3). Eftersom vi bor 

på olika orter utfördes observationerna och intervjuerna enskilt. Med hjälp av 

en intervjuguide hade vi möjlighet att hålla fokus på syftet och samtidigt ge 

pedagogerna möjlighet att tala och dela med sig av det som hon ansåg vara 

relevant och viktigt(Bryman, 2013). Vi spelade in intervjuerna med 

ljudupptagare, dels för att vara säkra på att inte gå miste om informationen 

och uppfattningarna pedagogerna delade med sig av och dels för att kunna 

återge detta sanningsenligt. Under observationerna följde vi de deltagande 

pedagogerna både på förskolornas gårdar samt under utflykter. Vi använde vi 

oss utav papper och penna för dokumentationen under observationerna. 

Genomförande av databearbetningen 

Vi transkriberade intervjuerna och observationerna och skrev ut dessa i 

pappersformat. I vår analys använde vi oss av en tematisk analys med en 

induktiv ansats. En induktiv ansats innabar att vi tog oss an det empiriska 

materialet utan att ha förbestämda fenomen som vi letar efter (Hyldgaard, 

2008). Den tematiska analysen möjliggör för oss att undersöka vilka 

uppfattningar som pedagoger ger uttryck för när det gäller barns risktagande i 

leken och få en bild av de faktorer som anses vara av vikt när det gäller 

möjligheter och hinder till risktagande i leken (Löfgren, 2014). Vi klippte och 

flyttade om i det transkriberade materialet och upptäckte då ett antal teman. 

Dessa kunde vi sedan kunde bryta ner till mindre delar som nu är synliga i 

resultatdelen. För att begränsa vårt analysarbete valde vi att se detta ur 

pedagogernas perspektiv, vad som påverkar dem och vilka erfarenheter som 

de grundar sina beslut i.  

Etiska överväganden 

Under vår studie har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt informationskravet informerades deltagarna 

om vad studien handlar om och vad deltagandet innebar. Deltagarna blev 

även informerade om att alla personuppgifter är anonyma enligt 

konfidentialitetskravet för att det inte ska gå att identifiera de som medverkat i 

studien. Vi använder oss av fiktiva namn på såväl pedagogerna som på 

förskolorna. Enligt samtyckeskravet bad vi om tillstånd att få använda oss av 

ljudupptagning under intervjuerna. De informerades även om att de när som 

helst under studiens gång kan välja att avbryta sitt deltagande Enligt 

nyttjandekravet kommer det insamlade materialet endast att användas till 

denna studie. 

 

Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att våra resultat inte på något sätt kan användas till att 

sammanfatta hur Sveriges förskolepedagoger uppfattar barns risktagande i 

leken samt möjligheter och hinder i förskolan. Dels är studien för liten i storlek 
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dels täcker den inte hela landet men den ger en inblick i vilka uppfattningar 

som finns bland Sveriges förskolepedagoger. Då tre av de deltagande 

pedagogerna har intervjuats en gång tidigare i en pilotstudie med samma 

fokus som denna studie gör det att de har haft mer tid att reflektera vilket gav 

utförligare svar under intervjun. Det som kan ha varit mindre bra med detta 

var att de under intervju blev ställda många liknande frågor och då ibland i 

början efter varje ställd fråga funderade över vad de svarade under den 

tidigare intervjun istället för att fokusera på hur de uppfattar saker och ting nu. 

Vi har tidigare haft kontakt med alla utom två pedagoger tidigare vilket 

medförde avslappnade möten och intervjuer. Det var även enkelt att ställa 

följdfrågor under intervjuer och samtala under observationerna. De två 

informanterna som vi inte haft kontakt med tidigare var dock relativt 

avslappnade även dem, det krävdes dock lite mer tanke under intervjun för att 

ställa följdfrågor. Under observationerna använde vi oss utav penna och 

papper vilket fungerade väl. Det var även positivt att vi fick möjlighet att 

observera både på förskolornas gårdar samt under utflykter. Vi fick då ut mer 

information än om vi endast hade utfört observationerna på förskolans gård. 

Vi är dock medvetna om att en del av observationerna innehöll något lite 

risktagande hos barnen vilket vi tar upp mer om i diskussionsdelen. Under 

intervjuerna använde vi oss av ljudinspelare. Vi kunde då fokusera på att 

lyssna och ställa följdfrågor istället för att lägga fokus på att skriva ner det de 

sa (Bryman, 2013). Det tog väldigt lång tid att transkribera intervjuerna men 

det gav oss under analysen möjligheten att gå tillbaka och lyssna om flera 

gånger vilket ökar materialets tillförlitlighet. De förhinder som uppkom under 

studien var att vi hade planerat gruppintervjuer, dock blev det tre enskilda 

intervjuer och två gruppintervjuer på grund av missförstånd i samtalet då 

intervjuerna bokades in. Vi uppfattar dock inte att detta påverkade studiens 

resultat nämnvärt då pedagogernas utsagor innehållsmässigt skilde sig åt 

ytterst lite. Att pedagogernas uppfattningar var så lika varandra är något vi 

ställer oss frågande till. Deras uppfattningar stämmer även till stor del in med 

det vi funnit i den tidigare forskningen. Detta diskuterar vi vidare i 

resultatdiskussionen. Vi planerade att intervjua åtta pedagoger varav en vid 

intervjutillfället ej deltog vilket kan ha påverkat studiens resultat då deltagaren 

kan ha berört ytterligare uppfattningar. Observationerna och intervjuerna ökar 

även tillsammans validiteten av denna studie då de styrker varandra. 

Dagböckernas innehåll varierade stort i innehåll, mängd och utförande. De 

tjänade dock sitt syfte att vara ett förberedande verktyg för både oss och 

pedagogerna inför intervjuerna. Valet av att använda tre olika metoder under 

genomförandet av datainsamlingen kan ifrågasättas. Tidsmässigt blev det 

ansträngande då det krävs att pedagogerna får tid på sig att skriva dagbok för 

att de ska ge tillräckligt med informationen för att kunna använda i analysen. 

Intervjuerna och observationerna var även tidskrävande då de tog tid både att 

utföra och att transkribera. I efterhand skulle vi möjligtvis ha haft tillfälle att 

utföra observationerna under samma tidsperiod som informanterna skrev 

dagbok. Det kan dock ha fört med sig att observationerna och dagböckerna 

gett samma information eller att dagböckerna blivit mindre utförligt skrivna 
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då vi tar upp pedagogernas tid och uppmärksamhet. Vi uppfattar att våra val 

av metoder förde med sig en bredare information jämfört med om vi enbart 

utfört intervjuer eller observationer. 
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Resultat  
I denna del presenterar vi vårt analysarbete kring pedagogers uppfattningar 

om barns risktagande. Under vår analys trädde ett antal teman fram och vi har 

kategoriserat dem enligt följande: Miljön – utmaningar och möjligheter, 

Pedagogers uppfattningar om barns risktagande i leken samt Säkerhet – risktänkande 

och ansvar.  

Miljön - utmaningar och möjligheter 

I vår analys framgår det att pedagogerna ser det som viktigt att en 

förskolegård innehåller en natur och ett material som bjuder in till utmanande, 

rolig och utvecklande lek. EU-reglerna har av pedagogerna till stor del 

uppfattats som ett hinder i detta skapande, men de ser även goda möjligheter i 

miljöerna, både inom och utanför förskolans område. 

 

EU-reglerna: Ett hinder eller ögonöppnande? 

I analysarbetet med det empiriska materialet framgår det att förskolans 

utemiljö är viktig för barnens möjligheter till risktagande. Analysen visar att 

pedagoger lägger ner ett stort arbete på att utforma förskolors gårdar så att 

barnen får ut mer av utevistelsen än bara frisk luft. Miljön på gården anses ska 

bjuda in till utmaningar, erfarenheter och lärdomar. Då EU-reglerna infördes 

och verkställdes förändrades de gårdar som pedagogerna lagt ner så mycket 

arbete på vilket i vår analys visade på en mestadels negativ uppfattning av 

dessa regler. De uppfattades som ett hinder av pedagogerna för att skapa en 

miljö som de uppfattar som utvecklande, utmanande och nöjsamma för 

barnen. 

 
…jag tycker ändå så är det ju mycket stopp, man får ju inte sväva iväg för mycket, 

man kan ha mycket liksom idéer och tankar, vad som kan vara roligt för barnen och 

sådär men då  tar det stopp i  mycket säkerhet och vad man får göra med träden 

eller såna här saker (Malin). 

 
Vi fick ju först en massa pengar för att ordna en inspirerande utemiljö för barnen. 

Så att vi gjorde lite labyrinter och grävde ner däck, gjorde hinderbana och, vi 

jobbade väldigt mycket med det, att det skulle vara mycket och det skulle kunna 

vara kreativt ute och så…det var inte godkänt lekmaterial så fick vi inte ha det 

kvar. Därför så är det lite tråkigare nu med bara hinkar och spadar och sånt där 

för vi får liksom inte, å på ett sätt så är det ju bra för det är ju liksom kanske risker 

som är borttagna som fanns där och samtidigt så är det ju lite granna det här att 

utmana för att lära sig (Karin). 

 

I citaten ger pedagogerna sin bild av hur EU-reglerna förhindrar möjligheten 

att förändra gården och skapa det som dem anser är främjande för barnens 
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utveckling. De pedagoger vars gård som krävde minst ”renovering” efter EU-

reglernas verkställande uppfattade reglerna som mestadels positiva vilket blir 

synligt i citaten nedan: 

 
Jo men det är ju bra, på sätt och vis för då när vi gjorde upp den motorik banan på 

framsidan då hjälpte ju fastighetsbolaget oss med det. Och det är ju bra för då blir 

det liksom säkert gjort. Då vet ju vi att det är bra förankrat och våran chef vet också 

det för då har ju hon ryggen fri. För det är ju hon som har ansvaret för gården. 

Även om det är fastighetsbolagets gård, så det är hon som har ansvar för vad vi 

sätter upp för nånting. Det tycker jag är jättebra (Tina). 
 

 ..det tycker jag är bra också, att de åker runt och kontrollerar, för vi blir ju 

hemmablinda.Dom har ju sina skyddsronder….. Ja nej men det är väl bra att dom 

är här och har koll, kontrollerar så att det är en säker miljö. 

Men det är ju inga konstiga regler heller tycker jag utan det är naturliga, som man 

kan förstå varför det är såna regler som det är(Tina). 
 

Även om EU-reglerna medförde stora förändringar på Sveriges förskolegårdar 

och att det mestadels uppfattas som negativt så visar analysen att pedagogerna 

även ser att det handlar om att tillhandahålla en säker miljö för barnen att 

vistas i. 
 

..alltså det är ju jättebra att det är fokus på säkerhet men man vill ju inte  hamna i 

den sitsen att man anses som vållande till något..(Karin). 
 

..ibland kan det ju bli ett hinder till det man har tänkt och ibland är det positivt för 

man blir medveten, att det kanske inte var så bra, egentligen(Anneli). 
 

Ur citaten kan utläsas att pedagogerna kan se en positiv sida av införandet av 

EU-reglerna då det handlar om barnens säkerhet och reglerna medför en 

medvetnhet angående säkerheten på förskolan. De regler som idag ska följas är 

enligt pedagogerna inte desamma som för tio år sedan och det av goda 

anledningar. Analysen visar att pedagogerna är av uppfattningen att de har 

blivit mer medvetna om de säkerhetsrisker som finns. 

 
Det var väl så, jag vet inte men det är mycket liksom nu som man ska tänka på. 

Ja jo men det är ju skillnad, men så tänkte man ju inte förr. Man visste ju ingenting 

om det. Man kanske var mer ovetande förr om konsekvenser och material, vad det 

är för gifter i saker och ting(Malin). 
 

…mer fokus på säkerheten och mer personal som är medvetet försiktiga att låta 

barnen testa och prova(Emma). 
 

I citaten framträder ett mer medvetet säkerhetstänk hos pedagogerna och även 

större insikter om risker som till exempel giftiga ämnen. Vi utläser i analysen 

att den medvetenhet som finns idag bidrar till att riskerna för barnen 

minimeras på gårdarna. De borttagna riskerna/leksakerna kan dock medföra 

ett nytt problem som blir synligt i följande citat: 
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Det kan jag tycka ska finnas, för vi fick det där lilla bordet som ersättning för vår 

hinderbana som vi hade där, och så hade vi ett stall där uppe…och så hade vi ju ett 

stort däck på den där sidan…och så hade vi ju rep som hängde emellan, dem det 

tog dem ju bort, det fick vi ju inte ha kvar längre. Så allt de, ersättningen är det där 

lilla bordet.(Angelica). 

 

Analysen visar på att det finns ett upplevt behov av att ersätta de borttagna 

riskerna som idag är dokumenterat farliga med säkra utmaningar för barnen. 

 

Erbjudanden  

Analysen visar att en kuperad mark och skogsmark ses som goda och 

utmanande då barnen uppfattas att i dessa miljöer ha stora möjligheter att 

träna sin grovmotorik genom leken. Barnen har möjligheten att klättra i träd 

eller på stora stenar och lära känna sin kropp och testa sina gränser. 

 

Under en observation uppmärksammade vi att cyklarna är mycket populära 

bland de äldre barnen. Dessa användes av barnen för att utmana sig själva 

genom att ta kurvorna, hoppa av i farten, cykla fort och göra trick. Även 

kinagungan var intressant för barnen då de kan gunga flera tillsammans och 

utmana varandra i den. 

 
Men visst finns det möjlighet att gunga själv och gunga hur högt, och vissa 

älskar den där höga farten, så man nästan får det där hissande i magen och andra 

gör det inte utan vill bara ha lite grann och tycker att det är mysigt. Så jag tror att 

man känner lite grann, sin begränsning, var man vågar utmana sig och sen gäller 

det väl bara att man kan pusha på, men du kan väl prova, eller att man står 

bredvid, står så de känner att man inte är helt ensam då. Så då kanske de gungar på 

lite mer. Det är ju lika med cyklarna också att man ser när de börjar släppa de 

vanliga cyklarna och gå mot sparkcyklarna sen och hur svårt de tycker att det är i 

början först när de får sätta ner fötterna och bromsa och sådär.  Och sen går det ju 

med sån fart så man nästan.. ja, så där ser man ju deras utveckling när de vågar 

prova på…Det är ju en inbjudande miljö just att kunna cykla mycket och kicka 

också och sånt. Så de kan väl utmana sig, det är inget som farlig trafik eller nåt man 

ska tänka på(Anneli). 
 

I citatet framgår det hur pedagogen uppfattar att barnen utvecklas genom de 

utmaningar och erbjudanden som finns på förskolans gård, detta är något som 

vi i analysen även ser att de övriga pedagogerna i studien uppfattar. Analysen 

visar att erbjudanden som finns dock inte kan användas av alla. Vi ser även att 

den motoriska mognaden hos barnen påverkar vilka leksaker som får 

användas och hur de får användas vid tillfällen då de olika åldersgrupperna är 

ute tillsammans på gården. 

 
Det tycker jag våran linbana ute på framsidan, det är ett jättebra exempel. Först så 

står dom på det repet och så försöker dom nå det andra repet och dom håller på där 

och sen ser man liksom kanske från våren fram nu till hösten att dom har vuxit den 

där halva centimetern som behövdes, och att dom lyckas då komma upp och 

hänger som en apa, upp med benen och sätter sig högst upp i. Det är lycka alltså. 
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Ja då blir dom så stolta. Dom växer ju, så är det ju (Tina). 

 
Ja, och jag kan ju säga, det finns en regel som vi har på småbarns sidan och det är 

att dem får inte klättra upp på, vi har ju en liten bil här ute, och dem får inte klättra 

hur som helst på den och ibland så kommer storbarnen då som vi säger över och 

dem tar sig ju lätt upp på taket, och alltså skulle det inte vara några småbarn ute då 

skulle jag säkert kunna kika mellan fingrarna där (ler). Den är ju inte så där 

jättehög, det är den ju inte, men är det småbarn ute då brukar jag faktiskt be 

storbarnen eh ni får inte lära småbarnen för mycket grejer för det här fixar inte 

riktigt dem. Då brukar dem liksom bara pipa ner och sätta sig och liksom ok, vi 

glömde bort oss, dem är ju ute nu (Karin). 

 

I analysen framgår pedagogernas uppfattningar om att vissa konstruktioner 

kräver att barnen nått en viss längd eller utvecklat en viss teknik för att kunna 

använda det, vilket tyder på att barnen måste ha utvecklat vissa motoriska 

färdigheter för att kunna nyttja gårdens erbjudanden till fullo. Detta är dock 

något som motiverar barnen att prova och testa och därmed utvecklas.  
 

Under en annan observation såg vi väldigt lite risktagande. Barnen lekte mest 

lugnt i sandlådan även de som vanligtvis ofta tog risker i leken. Pedagogen 

uppmärksammade detta:    

Vi går länge runt på gården utan att det sker något som helst risktagande värt att 

notera. Några leker i sandlådan, några spelar fotboll med en praktikant och några 

barn leker uppe vid planteringarna som finns vid förskolan. Emma funderar kring 

att det inte är något direkt risktagande som tar plats. Hon säger att det oftast är 

lugnare den här årstiden precis innan snön kommer. Det är kallt så de behöver 

varma kläder, vilka ofta är otympliga, vilket gör att barnen inte rör sig lika smidigt 

och lekar som innehåller klättrande sker inte alls i den utsträckning som det har 

gjort under sommaren och hösten när det varit varmare väder (Observation 

Domherren). 
 

Ur observationen framstår pedagogens tidigare erfarenheter som en referens 

när Emma reflekterar över hur vädret och barnens tjocka vinterkläder 

påverkar den risktagande leken. Detta avsnitt leder oss till den slutsatsen att 

såväl ålder som motoriska färdigheter samt årstiderna påverkar vilka 

möjligheter som finns för barns risktagande i leken. 

 

Pedagogerna – uppfattningar kring barns risktagande i 
leken 

Analysen visar att det som pedagogerna uppfattar som risktagande i barns lek 

till stor del handlar om att cykla fort, gunga högt, balansera och klättra. Det 

framkommer såväl positiva som negativa effekter av den risktagande leken. 
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Barns risktagande i leken – en möjlighet till utveckling 

Det är tydligt i vår analys att pedagogerna ser fördelarna med barns 

risktagande och att det är viktigt att barnen får prova på och testa sina gränser 

för att utvecklas. Motoriken, kroppskontrollen, kunskap om sin egen förmåga, 

riskbedömning och att stärka sin självkänsla är återkommande ämnen i 

pedagogernas reflektioner kring barns risktagande. 

 
…jag har ju varit med om att man tagit emot barn som har väldigt dålig motorik 

beroende på att föräldrarna inte tillåter nånting (Emma). 
 

Att man liksom lär sig att bedöma riskerna…erfarenheten om vad som är farligt och 

inte farligt, den måste dem ju skaffa sig själv. Jag kan ju inte tala om det för dem, jo, 

jag kan tala om det för dem, men det är ingen av dem som tror mig förrän de har 

provat (Karin). 
 

 Ett av barnen(2,5) snavar och faller pladask på mage, mössan faller av och hon 

tappar för en kort stund andan. Hon reser snabbt igen. Pedagogen – Oj, ramlade 

du? Gick det bra? Barnet – Jaaa. Barnet låter glad på rösten och plockar upp sin 

mössa och springer sedan efter de andra barnen igen. När barnen efter en stund 

verkar nöjd med leken frågar pedagogen – vill ni göra nåt mer i backen? Barnet 

(som föll) -  Inte springa (Observation Hackspetten). 

  

Citaten tycks visa på vikten av att våga och prova på och att det är genom sina 

misstag och små olyckor som barnen införskaffar sig nya erfarenheter kring 

risktagande och konsekvenserna av sina handlingar. I analysen framkommer 

det att pedagogerna upplever barnen som duktiga på att göra egna 

riskbedömningar och att de oftast känner till sina egna förmågor och gränser 

för vad de klarar av. Barnen måste få prova själva för att upptäcka sina 

begränsningar och få känna lyckan när de klarar av utmaningen. 

 
Flicka 3,5 år, motorisk och aktiv i fysisk rörelse för det mesta under utevistelse. Är i 

klätterställningen vill ut på röret, vågar ej först, backar, hoppar till slut med 

kompis, hoppar sedan själv. (Dagboksanteckning, Domherren). 

 

I fallet ovan utmanar flickan sig själv och sina förmågor. Med stöd av en 

kompis så vågar hon hoppa och flickan har fått en ökad kunskap om vad hon 

klarar av och hon klättrar upp för att hoppa igen. Vi ser i analysen att 

pedagogerna uppfattar det som viktigt att vara närvarande vid barns 

risktagande och att det föredras framför regler och förbud. Det som 

pedagogerna även uppfattar vara av stor vikt är att hjälpa, stötta, ge råd/tips i 

den aktiviteten/leken som barnen försöker bemästra och det uppfattas även 

som viktigt att inte ingripa i onödan. 

 

De negativa effekterna som framkommer kring barns risktagande är när 

barnen tar sig för saker som de inte klarar av, som de inte är mogna för och då 

ökar risken att de skadar sig. Kompisar kan utmana varandra och ett barn kan 



  

 

19 

 

då känna att han/hon måste göra något som han/hon egentligen inte vill eller 

vågar: 
 

…om nån utmanas att göra nånting som man kanske egentligen är lite…man blir 

triggad och så kanske man egentligen inte vill…inte törs säga nej.. Då kanske man 

utsätter sig för saker som man inte är riktigt mogen för…och så kan det ju bli en 

olycka eller nånting (Minna) 

 

..egentligen är den största faran det här, egentligen det här barn som vill 

imponera.(Emma). 

 

Vikten av att våga säga nej och våga stå emot när det är något man inte vill 

göra framträder i vår analys som angeläget för pedagogerna att arbeta med för 

att stärka barns självförtroende och självkänsla.   

  

Pedagogens utmaning – balansen mellan tillåtelse och säkerhet 

Som nämnts i ovanstående stycke är fasta regler och förbud något som 

försöker undvikas av pedagogerna då det upplevs som hämmande för barnens 

lek. När det gäller att bestämma vad som är tillåtet eller inte i barns 

risktagande så framstår barnets mognad och motoriska färdigheter som mer 

avgörande än ålder. 

 
Dem lär sig av sina misstag, ramlar man en gång så kliver man upp och så gör man 

kanske på ett annat sätt än man, å försöker på ett annat sätt(Angelica). 
 

Barnen lekte glatt och kom på att de skulle klättra ner i helvetesgapet, en springa 

mellan två stenar. Pedagogerna sa åt barnen att vara försiktiga för stenarna är hala 

och mossan halkig. En pojke klättrar ner först och ganska snart halkade han till men 

tog emot sig med handen och halkade bara ner en liten bit (Observationt, 

Blåklockan). 

 

I analysarbetet framgår det att pedagogerna ofta står inför frågan om de ska 

tillåta eller inte tillåta. Risken att barnet skadar sig finns där men i fallet ovan 

så var pedagogen lugn med att tillåta klättringen då hon visste att barnet 

klarade av utmaningen motoriskt. Analysen visar att pedagogens personlighet 

till viss del påverkar var man sätter gränsen för vad som är tillåtet eller inte. 

Vikten av att vara medveten om sina egna rädslor och att alltid reflektera kring 

varför man har de regler man har och för vems skull framträder i analysen. 

 
…alltid fundera på varför du säger nej, alltid liksom tänka till lite extra. Varför 

säger vi nej? Och vad säger vi nej till? Är det för barnens skull vi säger nej eller är 

det för vår egen skull? 

…jag är nog lite mer hare sådär ibland. Sådär, ah men gud nu halkar dem väl säkert 

där bland klipporna och det här, fast jag låter dem ju så jag säger sällan 

nej(Minna). 
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Citaten ovan visar att det finns en medvetenhet hos pedagogerna om att de 

egna rädslorna kan påverka barns möjligheter till risktagande och därmed 

även påverka möjligheterna till utveckling och lärande. Dagligen sker 

avvägningar med vad som tillåts i barnens lek.  

 

När man arbetar med barn har man även daglig kontakt med föräldrarna. I 

analysen upplevs inte föräldrarna som något hinder även om enskilda 

önskemål kommit från föräldrarnas sida om vad deras barn inte är tillåtet att 

göra på förskolan. Orsakerna varierar från kulturella skillnader till att 

föräldrarna är överbeskyddande.  

 
..för dem kunde ibland kanske säga så att, jag vill inte att mitt barn ska åka på 

sparkcykeln för den ramlar och slår sig så mycket och slår sig på knäna. Och då sa 

vi så det att vi kan inte jobba så, där hade ju vi våran chef också i ryggen som sa att, 

nej det kan vi inte ställa upp på (Minna).  

 
Det är svårt att hindra barnen här när föräldrarna säger nej. Ifall kompisarna får 

men inte det där barnet får. Som vi hade en pojke för några år sedan som inte fick 

vara på baksidan. Han fick inte vara där, men alla dem andra barnen fick vara där 

och, det är ju jättesvårt(Angelica). 

 

Citaten skildrar situationer då föräldrar kommer med önskemål om att deras 

barn inte tillåts att utföra särskilda aktiviteter.  Detta tolkar vi dock som 

omtanke till barnet då föräldrarna endast vill undvika skador. Lyhördhet och 

en god kommunikation framstår som en viktig del i samarbetet med 

föräldrarna. Pedagogerna uppfattar inte heller föräldrarna som något hinder 

och det är som sagt väldigt sällan som de ifrågasätter barnens aktiviteter och 

risktagande. Vår analys tyder på att pedagogerna uppfattar föräldrarna som 

nöjda med förskolan och att de litar på att pedagogerna ser om deras barn på 

bästa sätt. 

 
…dom tycker det är toppen med den här gården…dom ser alltid att barnen alltid 

håller på och leker och dom är positiva att gå hit..(Anneli). 

 

Säkerhet, risktänkande och ansvar 

I vår analys framträder säkerhet, risktänkande och ansvar som det främsta 

hindret gällande barns möjligheter till risktagande. Pedagogerna i förskolan 

har ett ansvar för barnens säkerhet och de har därför skapat regler som alla ska 

följa då de är ute på gården och i närområdet med barngruppen. Analysen 

visar att hur tillåtande pedagogerna är speglas i vilka regler som tillämpas på 

förskolans gård. De regler som står ut i vår analys är de som är speciellt 

anpassade för gården och de leksaker som finns där. Olyckor kan dock ske 

överallt och den som har ansvaret kan bli personligt fälld om olyckan sker 

under deras vakt, därför ligger det stort fokus på säkerhetsaspekterna både 

inom och utanför förskolans område enligt pedagogerena. 
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Inom förskolans område 

De speciellt anpassade reglerna fångar upp aktiviteterna som innehåller 

risktagande så att allvarligare skador kan undvikas. 

 

 Iakttar att det sitter två barn på stora stenen (ca 1m hög). En tredje kompis försöker 

klättra upp och lyckas till sist komma upp. Stenen är populär att klättra på, 3 barn 

får plats att sitta/stå. Finns risk för fallolyckor, någon knuffas ner/ramlar ner… 

Bland de större barnen är kompisgungan en populär aktivitet. Farten blir ganska 

hög men barnen har lärt sig tekniken för hur man gungar ”säkert”? (Inåtvända i 

gungan när man står). Gemensam regel 3 barn får plats i 

gungan(Dagboksanteckning, Ankaret). 

 

Utdraget ovan är exempel på de regler som pedagogerna använder sig av vid 

riskfyllda aktiviteter. Som nämnts visar vår analys att för många regler och 

speciellt förbud inte ses som positivt då pedagogerna anser att det hämmar 

barnens utveckling. Det viktiga uppfattas istället som tidigare nämnts, att som 

pedagog vara närvarande under den risktagande leken. 

 
..Det är klart att man kan ha förbud och regler mot allt möjligt men det kan man ju 

inte ha heller.. 

 Nej det blir ju inge roligt för barnen..  de måste ju få upptäcka själva och det är ju 

det som är så fantastiskt med våran gård kan jag tycka. Man kan ju inte liksom vara 

på minsta lilla grej och pinne och vad det nu är för nånting och.. att det är stenar 

här och det är träd där och utan.. De finns i våran miljö och jag tycker det är en 

fantastisk miljö på det viset(Malin). 

 
..om det skulle hända mycket allvarliga olyckor så skulle ju man säkert se på 

säkerhetsperspektivet på ett annat sätt och kanske hade mer förbjudet. Vissa bitar. 

Om det hände mycket olyckor, för då ser man ju att det, då är det ju inte rätt och 

riktigt (Anneli). 
 

En rimlig tolkning av detta pekar på att pedagogerna inte anser att det finns ett 

behov av olika förbud då de är så pass förskonade från allvarligare olyckor. 

Behovet av förbud kan dock förändras om olyckor av allvarligare karaktär 

ökar i antal. 

 

Olyckor, ansvar och risktänkande utanför förskolans område? 

I vår analys framstår det att de olyckor som har skett på förskolorna består 

mest av skrubbsår och blåmärken vid fall, det är inte många som varit 

allvarliga. Förskolornas gårdar kontrolleras och underhålls och pedagogerna 

har god kontroll över dessa. Vid utflykter däremot kan de inte kontrollera 

omgivningen vilket innebär ett annat arbetssätt och ett annat säkerhetstänk. 

Vår analys visar att det rättstraffliga ansvaret som finns i Sverige bidrar till en 

oro hos pedagogerna gällande utflykter med barnen. Den som påtagit sig 

ansvaret vid exempelvis en utflykt kan bli personligt fälld om ett barn skadas, 
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pedagogerna uttrycker att det därför ligger ett stort fokus på att förhindra 

detta.  

 

 Ja men jag kan ju säga såhär att man är mer medveten genom att man pratar om 

olyckor, vad konsekvenserna blir för dig som person, som enskild person. Därför 

har det ju blivit ett annat säkerhetstänk… Mer tydligt för att du får ta 

konsekvenserna utav det sen..och man blir rädd för att göra utsvävningar och mer 

fokuserad på säkerheten. Klart att man ska skydda barnen men det är bra för dom 

att uppleva saker själva under uppsikt i ett bra område(Anneli). 

 

I uttalandet ovan kan det utläsas en rädsla som kan vara ett hinder för barns 

möjligheter till risktagande. Det framgår dock i analysen att pedagogerna är 

medvetna om denna rädsla och att de hanterar den på ett medvetet sätt vid 

utflykter och aktiviteter. Utflykter till skogen utmärker sig i analysen som en 

vanligt förekommande aktivietet på förskolorna då skogen erbjuder andra 

möjligheter till risktagande än de som finns på förskolan. Det uppstår även 

andra lekar där då det endast finns naturliga material att leka med. 

Pedagogernas uppfattningar är att den risktagande leken som förekommer i 

skogen till mesta del består utav klättring och lek med pinnar. Vi uppfattar i 

analysen att pedagogerna under en utflykt inte kan kontrollera omgivningen 

och därför lägger mer fokus på säkerhetsaspekter som, barngruppens storlek 

och mentalitet, antal pedagoger och regler.  

 
Ja, det är väl klart, det säger sig ju självt att om det är färre barn i barngruppen så 

kan man ju göra mer och man har bättre kontroll (Malin) 

 
Och det är väl kanske mera antalet barn och barnkombinationer som man sitter och 

tittar på så man inte går som ensam pedagog och har fyra barn, en som vill springa 

är ju till exempel, är i skogen, en som du måste bära i skogen och en som du måste 

hålla i handen och så sedan nån mittemellan som inte vet ens om du säger kom här 

eller stanna eller någonting. Alltså den kombinationen vill man inte ha för då 

kommer du bli tokig, då kan du inte gå ensam, då måste du vara minst två 

(Karin). 

 

För att utflykten ska ske måste pedagogerna känna sig trygga med de rådande 

säkerhetsaspekterna. Pedagogerna tillåter barnen att exempelvis leka med 

pinnar, klättra på stenar och i träd samt bygga kojor. Pedagogerna ser riskerna 

men har mött de säkerhetskrav de ställer och känner sig därför trygga med 

aktiviteten. 

 
 

En äventyrlig och ett risktagande med skräckblandad förtjusning/ utmaning för 

höjder och att gå vilse, en gruppstärkande aktivitet. Vi har ju lärt barnen reglerna så 

att, visst har man väl koll så att man ser västarna och att de ska se oss och sådär 

men jag känner mig trygg ändå för det är ingen som har tendensen att vilja dra 

iväg. (Anneli). 
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Det är ganska fritt. Så sist vi var i skogen, förra gången vi var där då upptäckte vi 

jättemycket stenblock och klippor. Dom tycker ju om att klättra och såna saker, det 

ska vara utmaningar hela tiden. (Tina) 

 

Citaten visar att pedagogerna är medvetna om riskerna men eftersom 

säkerhetskraven tillgodosetts anses de riskerna som finns hanterbara. 

Analysen visar även att om säkerhetsaspekterna inte tillgodoses, till exempel 

på grund av att en pedagog är frånvarande eller sjuk så kan det innebära att en 

planerad utflykt omorganiseras eller ställs in.  

 
Så vart det ju för mig när du var borta på nån kurs. Då var det en utedag (i skogen) 

och jag hade vikarie, då var vi nere här (dungen) och lekte lekar (Tina). 
 

..det finns ingen möjlighet att vi ställer in en om det inte är så att vi är två personal 

som är  borta och det är en, och man ska gå med två vikarier, då kanske vi ställer in, 

men då ska det vara väldigt extremt innan vi ställer in en utflykt (Angelica). 

 

De ovanstående uttalandena synliggör pedagogernas positiva inställning till 

utflykter. De anses viktiga av pedagogerna och ställs inte in såvida det inte 

anses utgöra en större säkerhetsrisk, till exempel vid sjukdom och vikarier 

sätts in. Alla utflykter går dock inte till skogen, även bibliotek, museum och 

teatern besöks ibland. Organiseringen av dessa utflykter varierar på grund av 

olika avstånd till dessa platser, att åka buss eller att promenera är de alternativ 

som framkommer hos pedagogerna i denna studie. 

 
När vi åker till biblioteket eller när vi åker till teatern då hyr vi ju buss, då åker vi 

som jag kallar för från dörr till dörr. Då har vi prioriterat det i pengar. För att vi får 

inte plats på den vanliga bussen, vi är inte garanterade att vi kan åka med 

skolbarnen som åker fram och tillbaka. Då kanske vi inte kommer med på bussen. 

Men det är ju med säkerhet och då hyr vi så då kallar vi den från dörr till dörr. 

(Anneli). 

 
..det är någonting som jag alltid har varit väldigt rädd för när man går i trafik med 

barn och man kanske som personal har god uppsikt, och det som jag varit mest 

rädd för när man går på trafikerade vägar, det är ju att nåt barn ska upptäcka 

mormor eller mamma eller nån på andra sidan vägen och, för då springer dem ju 

bara och då hinner man ju inte med. Men nu har vi ju faktiskt kommit på att man 

kan gå en annan väg. Man kan ju gå över torget och lekparken, så det gjorde vi sist 

då, och då, då tar man ju bort det momentet. Det gäller ju också att man tänker till, 

för kan jag gå, det kanske blir 100 meter längre men, ja men. Det är ju en risk som är 

negativ, det här när vi rör oss ute och man ska transportera sig och måste gå på 

trottoarer och där får man ju tänka så mycket som möjligt att man försöker hitta 

gångvägar...Och sen är det också viktigt för barnen att man får vara på andra 

ställen än bara förskolan, och andra miljöer. (Emma).  

 

Säkerhetstänket är i citaten ovan väldigt synliga och pedagogen ser även att 

riskerna kan minimeras oavsett om de väljer att promenera eller åka buss. 

Förskolan som väljer dörr till dörr metoden har minimerat risken för olyckor 

genom att undvika att vistas ute i trafiken med barnen. Promenader med 
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barngrupper i stadsmiljö kräver däremot ett annat säkerhetstänk då de vistas i 

trafiken. Vi finner att det för pedagogerna då handlar om att välja den bästa 

vägen och minimera riskerna, till exempel att undvika trafikerade vägar så 

långt det går. 

 

Sammanfattande analys 

I vår analys framträder pedagogernas syn på barns risktagande lek i förskolan 

som positiv. De uppfattar denna form av lek som utvecklande för barnen både 

fysiskt och mentalt. Fokus hos pedagogerna ligger mycket på de fysiska 

vinsterna, exempelvis att barnen tränar den motoriska förmågan. 

Kroppskontrollen och även kroppskännedomen ökar och barnen erhåller ny 

kunskap om de egna fysiska förmågorna i samband med det risktagande de 

utför i leken. De mentala fördelarna som barn har möjlighet att få ut av denna 

lek framhålls av pedagogerna som en nödvändig del ur utvecklingssynpunkt. 

Genom risktagandet i leken lär barnen sig att göra egna riskbedömningar, de 

testar och utmanar sina farhågor och gränser och erhåller en ökad 

självkännedom och självkänsla. I vår analys framstår det vara av stor vikt för 

pedagogerna att barnen får möjligheter att prova på och även göra misstag då 

barnen anses lära sig och utvecklas genom dessa. 

Det som framträder i vår analys som de största möjligheterna för barns 

risktagande i förskolan är pedagogernas positiva syn på denna lek och hur de 

aktivt arbetar för att skapa erbjudanden och utmaningar i miljön på förskolan. 

Vi ser även i analysen att pedagogerna även strävar efter att barnen ska få ta del 

av olika miljöer och skapa nya erfarenheter genom att utforska och uppleva  

närmiljön. Pedagogerna uppfattar skogen som en naturlig källa till utmaningar, 

nya erfarenheter och andra lekar än vad förskolans miljö erbjuder. I skogen 

uppfattas klättring på klippor, stenar och träd som en stor del av den 

risktagande lek barnen njuter av. På förskolans gård uppfattar pedagogerna att 

fart genom cykling och höjd genom gungning samt klättring är det som barnen 

ofta aktiverar sig med. I analysen tolkar vi att pedagogerna uttrycker en stark 

ambition för att skapa och erbjuda miljöer som barnen både drar nytta av och 

glädjs i. 

Det som framstår som det främsta hindret för barns risktagande lek i vår analys 

är de regler som satts upp för hur en förskolegård får vara utformad för att 

säkerställa en trygg miljö för barnen. Pedagogerna uppfattar reglerna som ett 

hinder när det gäller att skapa en utmanande utemiljö. Vi tolkar i analysen att 

de känner sig hindrade att genomföra de idéer de har om hur de kan förbättra 

och utveckla miljön och därmed erbjuda aktiviteter som utmanar barnen. Vi 

uppfattar även att pedagogerna i vår analys bär med sig det faktum att 

pedagoger i Sverige har ett rättstraffligt ansvar. Detta bedömer vi påverkar 

pedagogerna mestadels då de uttrycker sig om utflykter och aktiviteter utanför 

förskolans gård. Vetskapen om det rättsstraffliga ansvaret påverkar då det 

exempelvis fattas personal vid planerade utflykter. Det uppstår som vi 

uppfattar i analysen en oro över att inte kunna säkerställa barnens säkerhet. 
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Vilket i sin tur påverkar om/hur den planerade aktiviteten utförs och därmed 

även barns möjligheter till risktagande. 

 I vår analys ser vi hur de tidigare nämnda hindren och möjligheterna speglas i 

verksamheten. Pedagogerna själva framstår som den främsta verkande faktorn 

för barns möjligheter till risktagande lek då den positiva syn de har speglas i de 

regler och riktlinjer som används i förskolans vardag.  De skapar ett tillåtande 

klimat då de regler som vi framhåller i vår analys inte syftar till att undvika 

risktagande i leken utan att göra den leken tillräckligt säker för att undvika 

allvarligare skador. Vi uppfattar även i vår analys att de regler och riktlinjer 

som tidigare nämnts om gårdens utformning även speglas verksamheten. 

Pedagogerna uppfattar enligt vår analys att det idag är svårare att tillföra nya 

lekställningar/leksaker på gårdarna samt att de erbjudanden som tagits bort på 

grund av att de inte uppfyllde säkerhetskraven inte har ersatts med likvärdiga 

leksaker. Genom detta uppfattar pedagogerna att gårdarna skulle kunna 

erbjuda barnen fler möjligheter till risktagning i leken än de idag gör. 

Pedagogernas uppfattningar om att det saknas utmaningar på förskolans gård 

speglas i vår tolkning av vår observation på förskolan Domherren där vi i vår 

analys uppfattade väldigt lite risktagande bland barnen. 
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Diskussion 
I denna del diskuterar vi vår analys i förhållande till den tidigare forskningen. 

För att enkelt synliggöra hur vår analys svarar mot vårat syfte, att undersöka 

pedagogers uppfattningar kring möjligheter och hinder i barns risktagande lek i 

Sverige och hur dess uppfattningar speglas i verksamheten har vi tematiserat 

diskussionen efter frågeställningarna: Vilka uppfattningar har pedagogerna om 

barns risktagande i utomhusleken?, Vilka hinder och möjligheter till barns risktagande 

uppfattar pedagogerna i verksamheten? samt På vilket sätt påverkar pedagogernas 

uppfattningar om risktagande barnens möjligheter i utomhusleken? 

 

Resultatdiskussion 

Vilka uppfattningar har pedagogerna om barns risktagande i 

utomhusleken? 
I vår analys framgår det tydligt att pedagogerna i denna studie är positiva till 

barns risktagning i leken. Vi utläser även att de är överens om att barn 

utvecklas genom risktagningen i leken och att för många förbud hämmar 

denna utmana sig utveckling. Den möjlighet att barn kan bli hämmade om de 

inte får möjligheter att själva blir synlig genom Emmas erfarenhet om barn 

som var väldigt sent utvecklad motoriskt, troligtvis på grund av skyddande 

föräldrar som tillät ytterst lite risktagande. Pedagogerna anser att det handlar 

om att hitta en bra balans mellan risktagande och säkerhet vilket även Little 

(2006) och Sandseter (2011) menar är essentiellt.  

Analysen visar att pedagogerna i denna studie delar en liknande syn på att vara 

tillåtande, de ser till det enskilda barnets mognad och motoriska förmågor och 

gör därefter en bedömning om att tillåta eller ej vilket även stämmer väl överens 

med Sandseters (2011) resultat . Det kan dock finnas en fara med denna typ av 

bedömning. Little, Wyer och Gibson (2011) diskuterar om det finns en 

utmaning eller hur stor utmaning barnen tillåts ta då pedagogerna tar beslut om 

att vara tillåtande eller ej genom att bedöma barnets mognad och nuvarande 

motoriska färdigheter. Det kan då även diskuteras hur barnens möjligheter till 

utveckling egentligen ser ut. Little, Wyer & Gibson (2011) beskriver att om 

barnen endast tillåts utöva risktagande som anses ligga inom gränsena för det 

barnen redan klarar av leder det inte till utveckling. Vår analys visar dock inga 

tecken på att så skulle vara fallet i denna studie, snarare tvärtom. Pedagogerna i 

vår studie uppfattar barns risktagande i leken som en grundläggande del i att 

bland annat utveckla motoriken, riskbedömningsförmågan och 

självkännedomen och de lägger stor vikt vid att barnen får utmana sig själva för 

att utvecklas. Detta stöds bland annat av Bourke och Sargisson (2014) och 

Greatorex (2008) som framhåller vikten av den riskfyllda leken både ur 

utvecklings- och nöjessynpunkt. Det är dock intressant att pedagogerna i vår 
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analys till stor del enbart lyfter fram de positiva effekterna av barns risktagande. 

De enda negativa uppfattningar pedagogerna i vår studie ger uttryck för är 

situationer där barn pressas av andra barn att göra saker de ännu inte är 

motoriskt mogna för och att det är då de riskerar att skada sig. Detta visade sig 

även i Little, Wyer och Gibsons (2011) resultat där endast några få pedagoger 

fokuserade på negativa effekter av barns risktagande lek. Anledningen till det 

stora fokus på de positiva effekterna kan vi endast spekulera kring. Vi tänker att 

det skulle kunna relatera till pedagogernas syn på risktagande som en viktig del 

i utvecklingen och att de på grund av det inte vill framhäva de negativa följder 

den kan få då det redan finns ett omfattande fokus på säkerheten i dagens 

samhälle. 

 

Vilka hinder och möjligheter till barns risktagande uppfattar 

pedagogerna i verksamheten? 

Det är tydligt i vår analys att gårdens utbud och utformning påverkar 

pedagogernas uppfattningar av vilka möjligheter och utmaningar de kan 

erbjuda barnen. Alla förskolor beskriver att förändringar har skett på deras 

gårdar sedan EU-reglerna kom. I analysen framträder endast Blåklockans 

pedagoger som mestadels positiva vilket vi i vår analys kopplar till att deras 

gård genomgick minst förändringar vid EU-reglernas införande. Vi ser även att 

Blåklockan drog nytta av de nya reglerna då de konstruerade en motorikbana 

på gården. De fick då assistans och en försäkran om att konstruktionen 

uppfördes säkert. I likhet med pedagogerna i Little, Wyer och Gibsons (2011) 

studie fann vi att pedagogerna i vår studien visade en förståelse för vikten av 

regler och bestämmelser angående konstruktioner på förskolans gård, men 

upplevde att det försvårade arbetet med att planera och skapa en utmanande 

miljö för barnen.  

Vidare ser vi i vår analys att skogen har många utmaningar att erbjuda då 

pedagogerna tillåter. Pedagogerna uppfattar att barnen ständigt söker nya 

utmaningar i skogen. Stenar och klippor uppfattas av pedagogerna som 

populära utmaningar där barnen kan testa sina gränser, vilket till slut leder dem 

till att våga prova högre höjder och svårare utmaningar såsom helvetesgapet. 

Sandseter (2009A) menar att barn utmanar sig själva för att testa sina gränser 

och erhåller vetskap om hur mycket de vågar och vad de är kapabla till. I vår 

analys av observationerna  uppfattade vi att det delvis förekom väldigt lite 

risktagande. Detta skedde främst på förskolan Domherren där pedagogerna gav 

uttryck för att de vill ha fler utmaningar för barnen. Vi tolkar att avsaknaden av 

utmaningar i miljön kan vara en av anledningarna till att det sker lite 

risktagande och mest stillasittande lek, vilket Little,Wyer och Gibson (2011) 

även menar  kan leda till att barnens negativa risktagning ökar. Detta var inte 

något vi uppmärksammade i vår analys och inte heller  något som pedagogerna 

gav uttryck för. Däremot framstår det i vår analys att det var små barn i tjocka 

vinterkläder vilket påverkar deras rörelseförmåga. Att klättra och göra fysiska 
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övningar var därför kanske inte intressant i kylan innan snön kommit. Detta är 

dock något vi endast kan spekulera kring. 

På vilket sätt påverkar pedagogernas uppfattningar om risktagande 

barnens möjligheter i utomhusleken? 

I vår analys ser vi att pedagogerna ofta betraktar barns risktagande lek och 

då kämpar emot impulsen att ingripa vilket även Little, Wyer och Gibson 

(2011) och Sandseter (2011) nämner som vanligt förekommande. Little 

(2006) understryker vikten av att inte låta ett barns positiva risktagning i 

leken överskuggas av personliga rädslor och farhågor vilket pedagogerna i 

vår studie även lägger vikt vid.  

I SOU (2013:26) står det skrivet att som pedagog finns ett rättstraffligt 

ansvar i händelse av en olycka där ett barn blir skadat. Vidare skrivs det i 

betänkandet att barns säkerhet inte får ses som en orsak till att exempelvis 

inte göra utflykter med barnen. Det framgår även  att pedagoger uppfattar 

att de inte kan säkerställa barnens säkerhet då de har stora barngrupper 

och/eller få personal. Enligt betänkandet kan dessa risker förhindras genom 

att pedagoger anpassar barngruppens sammansättning eller personalstyrka 

vid dessa tillfällen. Vårt analysarbete tyder på att personalantalet uppfattas 

av pedagogerna som ett hinder i verksamheten vid planerade utflykter och 

utevistelser. Detta är något som både Little (2006) och Greatorex (2008) 

stöder då de nämner att otillräckliga resurser leder till att pedagoger avstår 

från aktiviteter då de upplever att de inte har möjligheten att utföra 

tillräcklig övervakning av barnen. Det framgår även i vår analys att då det 

är färre personal än vanligt på grund av sjukdom eller annan anledning 

förändras möjligheterna till utflykter. Vi utläser två anledningar till att 

utflykter ställs in, ändrar utformning eller stannar i endast planering som 

båda grundar sig i att pedagogerna inte anser att de kan garantera barns 

säkerhet.  Dels när det förekommer sjukdom hos pedagoger vilket leder till 

att vikarier tas in och dels barngruppens mentalitet.  

Sandseter (2009B) beskriver att de vanligaste former av risktagande lek 

innefattar lek med höga höjder samt lek med hög fart. Vår analys visar även 

detta då cyklar, gungor, träd och klätterställningar framstår som de 

vanligaste och mest attraktiva möjligheter till risktagande lek för barnen på 

förskolorna. Vår analys tyder på att pedagogernas uppfattningar om 

risktagande lek påverkar vilka möjligheter till risktagande som erbjuds 

barnen i miljön. Pedagoger i vår analys uttryckte att de saknade utmaningar 

för barnen på förskolans gård och de uppfattade det som svårt att tillföra 

nya konstruktioner på grund av de regler som finns. Det är dock synligt att 

pedagogerna kan påverka gårdens erbjudande både positivt och negativt 

beroende på hur tillåtande de är.För att tydligöra vårat resonemang så 

menar vi att ett träd antingen kan innehålla stora möjligheter till 

risktagande om pedagogen tillåter barnen att klättra i det, medan trädet inte 

har något erbjudande om pedagogen förbjuder klättring. Beroende på hur 
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pedagoger sätter reglerna så uppmuntras eller hindras barnens möjligheter 

till risktagande lek. 

Egna reflektioner 

Vi tycker att detta har varit ett intressant ämne att studera och det har skapat 

nya tankar och synsätt på barns risktagande. Hur vi reglerar barnen och 

varför. Vi upplever att det är relevant i dagens samhälle då mycket fokus 

ligger på säkerheten inom förskolan. Studien visar att det finns stora 

möjligheter till risktagning i leken i förskolan. Vi upplever att pedagogerna 

utgör både det största hindret och den största möjligheten då pedagogernas 

erfarenheter och uppfattningar styr barnens möjligheter genom reglering av 

erbjudanden. 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie har utförts under hösten och vi har under en observation 

uppfattat att det förekom väldigt lite risktagande hos barnen. 

Resonemanget gick då kring om vädret och barnens kläder påverkade 

möjligheterna till risktagande lek. Det vore därför spännande att se en 

fallstudie som sträcker sig över alla årstider och där det kan jämföras hur 

barns risktagande skiljer sig åt och vilka erbjudanden som de olika 

årstiderna erbjuder.  

Vi har endast undersökt barns risktagande i leken ur pedagogernas 

perspektiv och ett ytterligare sätt att gå vidare med detta ämne är att se det 

ur barnens perspektiv. Vilka tankar och uppfattningar som barn har kring 

sitt eget risktagande. I denna studie framträder även vissa pedagoger som 

speciellt tillåtande i den bemärkelse att barnen tillåts ta det som vi uppfattar 

vara höga risker utan att ingripa. Det vore därför intressant att se denna 

studie i en större omfattning för att se om detta är något återkommande 

fenomen hos pedagogerna.  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej. 

Vi talades vid per telefon tidigare och vi hoppas att just ni vill dela med er av 

era erfarenheter och kunskaper kring barns risktagande i utomhusleken till oss 

och delta i vår studie. Vi skickar därför nu ut mer detaljerad information kring 

studien. Vi är två förskollärarstudenter som heter Lina och Therese och går 

sista terminen på utbildningen. Vi har påbörjat vårt examensarbete vilket 

kommer att handla om barns fysiska risktagande i leken med fokus på 

pedagogernas uppfattningar. Syftet med studien är att undersöka pedagogers 

uppfattningar kring möjligheter och hinder gällande barns risktagande i leken 

på utvalda förskolor i Sverige och hur dessa uppfattningar speglas i 

verksamheten. 

Vi inleder studien med att ni pedagoger i en liten 2-grupp tillsammans under 

en veckas tid kommer att få föra dagbok. I dagboken kommer ni att få skriva 

ner några rader per dag om saker som skett och era tankar/reflektioner kring 

barns risktagande. Dessa dagboksanteckningar kommer att användas som ett 

stöd för oss och er under intervjun. Intervjuerna kommer att ske i mindre 

grupp, dvs 2 och 2 och vi beräknar att intervjun kommer ta ca 1 timme. Vi 

önskar även använda oss av ljudupptagning under intervjun för att inte gå 

miste om någon information och för att på ett säkrare sätt kunna återge det ni 

berättat på ett sanningsenligt vis. 

Under observationen är det ni pedagoger som kommer att vara i fokus. Det är 

en medföljande observation, vilket innebär att vi kommer gå med er under 

tiden. Vi använder oss av detta arbetssätt för att även ha möjlighet att ställa 

frågor under observationen på sådant vi funderar på och ni har även möjlighet 

att delge oss saker som ni känner är viktigt. 

I det färdiga arbetet kommer det inte framgå någon personlig information om 

deltagarna. All insamlad information kommer endast användas till denna 

studie och kommer raderas efter arbetets godkännande. Studien är frivillig och 

ni kan när som helst välja att avbryta ert deltagandet under studiens gång. Har 

ni frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er. 

 

Mvh: 

Mail: Telefon: 

 

 

  



  

 

 

BILAGA 2: Intervjuguide 
1) Vilken utbildning har ni? 

 

2) Hur länge har ni arbetat inom förskolan?(inom nuvarande förskola?) 

 

3) Upplever ni att man i förskolan har blivit mer tillåtande när det gäller 

risktagande i leken eller att det är mer fokus på säkerheten nu än för 

10 år sedan? 

 

4) Det finns regler om vad som får byggas upp. Hur tänker ni kring 

det? Positivt/negativt? 

 

5) Är det för stort fokus på säkerheten idag? 

 

6) På vilket sätt har barnen möjlighet att utmana sig själva motoriskt 

och mentalt?(.. att få prova på och testa gränserna för vad de klarar 

av i olika situationer?) 

 

7) Vilka grunder har ni då ni bedömer vad som är tillåtet för ett barn 

att göra eller inte göra? Kan ni berätta hur ni tänker? 

 

8) Vilka gränser och möjligheter ser ni att miljön vid er förskola erbjuder? 

 

9) Får barnen leka med naturliga material, tex stenar och pinnar? vad 

är tillåtet och inte? 

 

10) Kan ni se någon skillnad i barnens lek beroende på m de leker ute 

på gården eller vid utflykter till skogen? 

 

11) Finns det några skillnader kring vad som tillåts då de är på 

gården jämfört med vid utflykter till skogen? 

 

12) Vad kan ni se för fördelar/nackdelar med att barn tar risker i leken? 



  

 

 

 

13) Hur ofta skulle du säga att det sker olyckor där barn på förskolan 

får allvarliga skador? 

 

14) När ni planerar en utflykt eller aktivitet utanför förskolans område, 

vilka säkerhetsaspekter tar ni då hänsyn till? Kan ni berätta hur brukar 

göra? Avgör dessa om aktiviteten blir av eller endast hur den 

utformas? 

 

15) Hur upplever ni att föräldrarna påverkar barns risktagande i 

fsk? hinder/möjligheter? 

 

16)  Några avslutande tankar? 



  

 

 

 BILAGA 3: Utgångspunkter dagbok 

 

 Uppfattade hinder och möjligheter till risktagande i den fysiska miljön 

på/omkring förskolans område. 

 Din uppfattning kring dim egna roll som pedagog gällande barns 

möjligheter till risktagande i leken (ex, bemötande, tillåtande/icke 

tillåtande, reflektion). 

 Händelse/händelser under dagen/veckan som lett till reflektioner kring 

barns möjligheter till risktagande eller din roll som pedagog.  

 Övrigt som påverkar barns möjligheter till fysiskt risktagande i eller 

utanför förskolans område. 


