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Abstrakt
Denna studie handlar om barnens fria lek i utomhusmiljön, vad barnen leker 
samt hur olika utomhusmiljöer möjliggör och/ eller inspirerar barnens fria lek. 
Syftet med studien är att se hur barnens fria lek påverkas av olika 
utomhusmiljöer. Under studien så använde jag observationer på barnens fria 
lek i förskolegårdens miljö och i skogsmiljö som underlag för resultatet och 
diskussionen. Mitt resultat visar flera olika delar som inspirerar och/ eller 
möjliggör barnens fria lek. De största resultaten som kom ut av min analys var 
att barnens sätt att leka med varandra berodde på vilken miljö de lekte i, men 
också hur matrialet kan inspirera och möjliggöra barnens fria lek.

Nyckelord: Barnens fria lek, utomhus, utomhuslek, miljöer, lek, 
utomhuspedagogik
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Inledning 
I läroplan för förskolan (2010) skrivs det under förskolans uppdrag:

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö”. S. 7.

När jag började med detta arbete gjorde jag sökningar på ett av mina största
intressen i förskolans verksamhet och detta är barnens lek. Lek är något som
har blivit en stor del av verksamheten i förskolan. 

När jag har varit på mina praktiker så har det varit en av de saker som har
fångat mitt intresse. Så nu när vi skulle välja ett område för examens arbete så
valde jag att läsa in mig på barnens fria lek.

Med barnens fria lek menar jag som Ericsson- Bergström (2013) skriver att det
är den lek där barnen själva tar initiativet till och i leken. När jag fokuserade på
barnens fria lek så kom det fram hur olika miljöer kan inspirera och möjliggöra
barnen. Mårtensson (2004) skriver att när barnen är i utomhusmiljöerna som
erbjuds  till  dem,  så  är  de  beroende  av  och  använder  si  gav  den  miljö  de
befinner sig i.  Sen beskriver  Änggård (2009) att i skogsmiljön så känner sig
barnen  mera  äventyrliga  och  att  den  erbjuder  mer  spänningen  än
förskolegården. Det var forskning som inspirerade mig till denna studie.

I min studie kommer jag att fokusera på barnens fria lek och hur förflyttning
mellan olika utomhus miljöer inspirerar och/eller möjliggör. Mårtensson (2004)
skriver  att  när  barnen vistas  utomhus  så  ses  det  som ett  ”frirum” för  den
självstyrda lek och deras samspel, men det är inte lika självklart längre utan
med vuxnas ambitioner och samhället förändringar.................. Med det i åtanke
så intresserade jag mig för att undersöka hur och vad barn leker i sin fria lek i
en utomhusmiljö på en förskolegård och sedan se vad och hur barnen leker i
skogmiljö.

Min  problemställning  är  vilken  frihetsgrad  har  barnen  i  deras  fria  lek  i
utomhusmiljön? Hur mycket kan leken skifta eller ändra karaktär under lekens
gång?  Hur  inspirerande  eller  möjliggörande  är  dessa  utomhusmiljöer  för
barnens fria lek.
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Bakgrund
I denna litteratur del kommer jag redovisa vad tidigare forskningslitteratur har
kommit fram till inom området jag har valt.

Barnens lek

Vad är lek?

Sandberg (2008) beskriver att barns lek är där barnen har sina domäner och det
är ett område där barnen bestämmer och har inflytande över vad som händer 
under lekens gång. Vad lek är? Författaren skriver ”beskriva vad lek är använder 
vi ofta begrepp som spontan, frivillig, lustbetonad, repetitivt, förväntansfull och icke 
målstyrt”. S. 88. 

Knutsdotter - Olsson (2003) beskriver också vad lek är? Leken består av 
motsatser den är både på riktigt och på låtsas, men den beskrivs också som 
något utöver det vanliga, det är guldkornet som ger mening i det vardagliga 
livet. 

Jensen (2013) uttrycker att leken som fenomen är svår att få grepp om. Vad är 
egentligen lek? Han uttrycker att leken är rolig, lustfull, varierande samt att 
den är något positiv för dem som deltar. Detta för att den fungerar som en 
belöning för deltagarna. Leken är dessutom frivillig, man kan aldrig tvinga 
någon att vara med.

I studien av Folkman & Svedin (2013) kom det fram att de delar som är
nödvändiga för att leken ska fungera är:

• De vuxnas närvaro.
• Barnens självuppfattning.
• Känsla för lek.
• Samvaro och kamratskap.
• Lekrum och lekro.

Författaren menar att dessa olika pusseldelar hör ihop och att personerna i 
verksamheten kan skapa en miljö som gör att det blir mera lekvänlig. 
Oksnes (2011) uttrycker att man som utgångspunkt ska vara att lek är ett 
samtal mellan barn som är olika samt att den förändras utifrån var den leks, 
när den leks och vem som leker. 
Leken är något som alltid kommer att ge och få nya tolkningar samt meningar 
om vad den är. 
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Engdahl, Brolin & Linstrand (2006) beskriver lek som ett fenomen som är lika 
över hela världen.

Knutsdotter- Olofsson (2003) beskriver hur leken leder till utveckling inom 
flera områden som god kamratskap, att klara utmaningar och förstå världen. 
Lek är alltså inte bara lek, utan det hjälper barnen på sätt vi inte ens tänkt på. 

Vad är Fri lek

Med ”fri” lek så skriver Oksnes (2013) att man ibland betraktar som den lek 
där barnen förvaltar tiden själva.
Öhman (2011) beskriver den ”fri” lek som något roligt och njutbar, där barnens
idèer och val utgör leken och hur den ska fortgå. Det är något som ger barnen 
egen kontroll, makt och skapar en tro på egen kompentens. 
Veiga, Neto & Rieffe (2016) uttrycker att i barnens fria lek har dom friheten att 
välja den lek de vill leka utefter deras behov och intressen. 
För att man ska kalla barnens lek för barnens fria lek skriver Engdahl, Brodin 
& Lindstrand (2006) att det handlar barnens fria vilja, att leken är roligt och 
trevlig samt att barnen inte har ett mål med leken, utan de leker för att 
lekandes skull. 

Lekens olika plan:

I leken finns det olika delar som Mårtensson (2004) beskriver som att barnens 
lek är uppdela på två plan: ett regiplan och ett rollplan. På regiplaner skriver 
Berström- Ericsson (2013) kommer barnen överens om vad leken ska handla 
om. Genom barnens samspel så kommer de fram till vad olika material står för 
i leken. Samt att barnen under lekens gång återkommer till detta regiplanet för 
att de behöver synliggöra förändringar i den lek som pågår. Regiplanet är den 
såkallade yttre polen och rollplanet är den inre polen där barnen glömmer tid 
och rum samt där lusten till lek dominerar. Medan i regiplanet så är det mera 
vilja och makt som dominerar.

Den inre polen menar Mårtensson (2004) är där barnens samspel i 
utomhusleken utgörs till största delen självglömmska, känslomässighet, 
samspelsinriktning och spontanitet. Och att barnen har en tydlig koppling till 
det fysiska, både till sina kroppar och den fysiska miljön. Ericsson- Bergström 
(2013) skriver att barnen behöver mer tid i regiplanet om de leker med 
naturliga material som det hon beskriver som odefinierat material.
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Utomhusmiljöerna: Förskolegården och 
skogsmiljön:

Hur olika utemiljöer kan möjliggöra eller inspirera barnen i deras fria
lek.

Grahn m.fl. (1997) skriver gång på gång i sin studie att barnens lek påverkas av
de platser där de vistas. Miljön kan fungera som en inspirations källa men 
också vara ett hinder för barnen när de leker. Mårtensson (2004) menar att i 
barnens utomhusmiljö så är de beroende av och använder sig av den fysiska 
miljön. Engdahl (2014) uttrycker att den fysiska miljön kan både utgöra ett
främjande och ett hinder i barnens möten med varandra samt i deras 
aktiviteter.
Änggård (2009) menar att naturen kan konstrueras till en förtrollande värld 
genom barnens lekar där miljön lockar till många olika möjligheter för äventyr 
och lek. Naturens variation och mångfald beskriver Grahn. m. Fl. (1997) som 
något som ger inspiration och ger nya delar för att föra leken vidare. Sandberg 
& Vuorinen (2008) uttrycker de fördelar som finns med utomhusvistelsen, man
får bättre koordination samt är uthålligare och tränar balansen. Deras 
forskning visade också att vuxna tycker det är viktigt att barn leker utomhus 
för att barnen blir lugnare av att ha varit ute. 
Mårtensson (2004) skriver att utomhusmiljön gör att barnen får en starkare 
verklighetskänsla. Barnen ska också på egen hand hämta inspiration till leken 
de skapat samt utveckla en meningsfull samvaro på egen hand.

Holmes & K. Procaccino (2009) upptäckte i sin studie var barn bäst tyckte om 
att vara utomhus. De områdena är:

• Sandlådan
• Förskolegården, där barnen kan spring fritt.
• Modellbilarna
• Gungorna

I deras studie kom de fram till att barnen under sin fria lek flera gånger bytte 
utomhusmiljö under en och samma lekstund. Engdahl (2014) uttrycker i sin 
avhandling att förskolegården är en miljö där barnen måste förhandla med 
varandra för att värna om sin lek. Det är också en miljö som gör att barnen har 
mer regler som är skapade av vuxna, detta påverkar barnen i deras
möten med varandra. Hon fortsätter att skriva att barn i hennes studie behöver
en förskolegård som har både utrymmen där barn kan vila och gömma sig i, 
men också platser som ger barnen möjligheter att röra på sig. I hennes analys 
så visade det sig att ju mer förskolegården gav barnen i meningserbjudande 
desto mer kunde barnen vara med på sina egna villkor och efter sina egna 
behov. Med det menar Engdahl (2014) att barnen väljer sina platser utifrån vad 
det enskilda barnet tycker att platsen har för värde och funktion till den lek de 
har valt.
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Svårigheter och fördelar med utomhusmiljöerna i barnens fria lek:

Det finns både fördelar och nackdelar med utevistelser, i denna del ska jag ta 
upp olika infallsvinklar på detta.

Vi börjar med Ericsson- Bergström (2013), hon beskriver framförallt att barnen 
behöver vara med att utforma sina olika miljöer för att kunna experimentera i 
sin lek. Hon skriver att barnen i deras miljöer på förskolegården eller 
lekplatser har svårare att experimentera med miljöerna om de är statiska och 
rena. Brolin (2011) uttrycker också att utomhusmiljöer som är statiska och rena 
gör att barnen kan ha svårigheter att ta till sig miljön. Men kan ha lättare att 
fungera i en miljö som är föränderlig där de kan experimentera i sin lek. Den 
förändliga miljön är en miljö som skapar nyfikenhet och frihet att röra på sig, 
en större delaktighet för alla.

Burriss & Burriss (2011) har i sin studie skrivit att naturen i sitt ostrukturerade 
slag gör så att barnen får maximera sina möjligheter att testa och redigera sina 
sociala förmågor. Grahn m.fl. (1997) menar att miljöer som inte är definierade 
av vuxna gör att barnen tillåts skapa egna kopplingar till landskapet runt 
omkring dem och till sig själva. I deras undersökning visade det sig att fantasin
hade svårare att komma till uttryck i leken i en miljö där man tog fram 
möjligheter till lek ur ett förråd. Barnen skapade då starka band till leksaker 
istället för att se vad miljön har att erbjuda. I den andra miljön där barnen hade
tillgång till både eget skapande på platsen och fantasilek, så fanns möjligheter 
till att leken inbäddas i miljön. Utifrån det så kan barnen skapa aktiviteter 
utifrån deras behov och utvecklingsnivå, i och med detta kan barnen skapa 
möten mellan den inre och yttre verkligheten. Davidsson (2008) tycker att 
barnen behöver en plats som är deras där de kan skapa vad de vill och som 
inte är styrd av vuxna och vad de vill med miljön.

Bergnèhr (2009) menar att det sällan tas upp potentiella nackdelar med 
utomhusvistelse, men en sak som författaren skriver är att om man kräver total
koncentration på den aktivitet man gör så kan det vara bättre att vara inomhus.
Brodin (2011) anser att barn som vistas utomhus blir utsatt för många olika 
sinnesintryck. Utomhusaktiviteter gör att barnen får olika kreativa 
lekerfarenheter som gör att de vågar mer samt testar nya idéer utan att backa 
för de nya utmaningarna. Författaren är också inne på att utomhusaktiviteter 
är viktiga för barnens sociala förmågor genom att till exempel skapa 
tillhörighet i grupp. Grahn. m.fl. (1997) uttrycker att utomhusmiljön kan 
fungera som en del av barnens lek, ibland kan det var så att en miljö som 
exempelvis skogen är något som barnen söker sig till för att den är spännande 
och de får vara ostörda. En nackdel med miljön kan vara att det tar bort delar 
av barnens nyfikenhet om det inte finns något nytt att upptäcka. Mårtensson 
(2004) menar att leken karaktär förändras mer i en utomhusmiljö för att miljön 
influerar barnens synsätt genom dess variation. Bergnèhr (2009) beskriver 
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skogen som en miljö som främjar barnen lek. Den inspirerar till kreativitet och 
konstruktion. 

Naturen är ett ställe där man kan uppleva vildhet och farligheter enligt 
Änggård (2009). Det är ett ställe där människan får klara sig själv och överleva 
en plats som är oförutsägbar och spännande där allt kan hända. Barnen kan 
leka farliga lekar, till exempel som farliga djur. Skogsmiljön främjar det sociala 
samspelet mellan barnen enligt Bergnèhr (2009). Detta eftersom det finns
utrymme att vara ifred och inte bli avbrutna i sin lek. 

Davidsson (2008) har i hennes fältstudie skrivit att barnen skapar sina egna 
lekvärldar genom att de använder de material som finns tillgängligt i naturen. 
De tar inte med sig materialet som finns på förskolegården. Hon skriver också 
att det finns utemiljöer som är mera intressanta än andra på grund av vilket 
material som finns tillhanda.Till dessa utemiljöer hör skogen, gungorna, 
klätterställningen och platser som utmanar barnens fantasi på ett annat vis än 
rum inomhus.

Ericsson- Bergström (2013) menar i sin text att ju mer ospecificerat erbjudande 
ett material har ju mer försvårar det ett gemensamt samspel mellan barn, både 
i just dialogen och i den förhandling som förkommer i barnens fria lek. I 
miljöer som inte är så statiska och förutbestämda är barnen duktigare på att 
förhandla och få ett gemensamt handlingserbjudande. Handlingserbjudan i 
barnens lek, detta tolkar jag och kommer använda som att det är vad barnen 
ser för möjligheter samt vad de kan leka i miljöer och med materialet i 
miljöerna inte något som är självklart gör att leken får en genensam 
handlingsram. Om barnen inte har en förhandling om vad leken ska innehålla 
så det blir ingen gemensam lek.Under detta samspel mellan förhandlingar och 
den fysiska miljön utvecklas och erövra barnen nya mer komplexa sätt att 
upptäcka handlingserbjudanden. Det medför i sin tur att barnen förhandlar 
fram ett gemensamt lektema. Denna verbala förhandling om verktygen 
bestämmer om leken blir en lek tillsammans eller en mer individuell lek. Men 
författaren menade också att hennes studie visar att
miljöer med otydligt, neutralt och ofokuserat material så skapas det mer 
gemensamma lekar.

Sandberg & Vuorinen (2008) har skrivit att barn som är ute på förskolegårdar 
som har en rik naturtillgång leker mer, samt leker bättre i grupp. Grahn m.fl. 
(1997) funderar om gårdarna är designad för barn eller om det är skapad av 
vuxna som tror att de vet vad/hur barnen vill leka?
Har man genom förskolegårdar skapat ett ingenmansland där ingen känner sig
hemma? Författarna menar att förskolegården som har utformats av vuxna 
inte används så som det är tänkt eftersom de tror sig veta barnen behov, men 
har egentligen satt upp osynliga gränser och villkor för barnens utevistelse. I 
deras studie så fanns det två förskolegårdar, en var skapade för att vara en 
förskolegård för barnen. Medan den andra förskolegården var från början inte 
tänkt som en förskola den har därför inte byggts med detta i åtanke. Det kan 
finnas fördelar med den här sortens miljö. En varierad miljö ger barnen 
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möjlighet att experimentera och göra nya upptäckter. Det gör in sin tur att 
miljön inte blir tråkig, varken för barnen eller vuxna.

Material i barnens fria lek.

Knutsdotter- Olsson (2003) beskriver att barn behöver material som går att 
använda på många olika vis. Leksaker går oftast inte att ändra från deras 
ursprungs syfte, en bil är oftast en bil den kan inte bli en muffins, men tar man 
en sten och säger: ”det här är en bil”, så blir det en bil. Oftast behövs inte 
mycket leksaker med ett bestämt syfte utan man behöver flera saker som kan 
lekas med där barnen själva kan bestämma vad sakerna ska användas till. 
Ericsson- Bergström (2013) menar att barnen under lekens gång upptäcker vad 
olika material har att erbjuda. Eftersom barnen som individ uppfattar saker 
olika så skapas ett samtal mellan barnen då de diskuterar vad materialet ska 
vara för alla i den gemensamma leken. I miljöer där materialet inte är så 
statiska 1, använder barnen det som finns i de fysiska rummen/miljön i leken 
på ett kreativt sätt för det som behövs just i stunden för leken.

De icke statiska ”rummen”/miljön verkar stimulera barnen till olika 
handlingserbjudanden. Hon skriver att ju mer bestämd användningen av 
verktygen barnen valt i leken ju mer regler finns och de är mera fastställda. 
Barnens verbala samspel och förhandlingar ser mer olika ut i en statisk miljön 
en miljö som inte är så statisk. Detta påverkar det individuella barnets förmåga
att se olika handlingserbjudanden i de verktyg som barnet hittar i de olika 
lekmiljöerna.

Grahn. m. fl. (1997) visar i deras observationsmaterial att på den förskola 
(daghemsgården) där man hade mycket leksaker så som hink och spade, leker 
barnen med dessa men det med lilla naturmaterial som finns som barnen 
utnyttjar till max. På den förskola där man jobbar efter Ur och skur använder 
man många olika former av utemiljöer i sin verksamhet. Där är de ute mer så 
barnen har mer frihet att välja vad de vill leka med och framförallt hade de fri 
tillgång till neutralt naturmaterial. På förskolegården visade det sig att barnen 
kände mindre konkurrans mellan varandra om de material som finns att tillgå.
Detta gör i sin tur att barnens fantasi frodas och får mera spelrum i leken.

1 Det är när materialet säger vad baren ska leka eller inte.
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Syfte
Syfte

Mitt syfte är att undersöka om barnens fria lek påverkas av skillanderna i olika
utomhusmiljöer.

Frågeställningar:

• Vad leker barnen i den fria leken i skogsmiljö?
• Vad leker barnen i den fria leken på förskolegårdens utemiljöer?
• Hur påverkas barnens fria lek i de olika miljöerna?
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Metod
Metod för insamling av data:

Jag har valt att jobba med observationer som metod för att samla in min data. 
Varför jag valde observationer är för att jag vill veta vad barnen gör, inte vad 
de säger att de ska göra ute i utomhusmiljön. Hammar- Chiriac & Einarsson 
(2013) uttrycker att observationer är den metod som används för att se vad 
som faktiskt händer och inte vad någon säger ska hända. Några fördelar med 
den här sättet menar författarna är att man inte är beroende av hur duktigt 
personen eller personerna är att delge information utan det får man istället 
genom studie av personernas handlande. Detta kan var en fördel om man ska 
studera svåra grupper som till exempel barn. Den observationsform jag har 
använt mig av är den direkta som Hammar- Chiriac & Einarsson (2013) 
beskriver i sin bok. Där de menar att man jobbar direkt i stunden. Att jag både 
antecknar och studerar utan någon tidsfördröjning mellan dessa. Denna form 
gör att man kan hämta data från situationens naturliga miljö. Författarna 
uttrycker också att det blir allt vanligare med tekniska hjälpmedel som hjälp av
i observationerna. Jag har därför tagit hjälp av fotografier som visar hur 
utemiljöerna verkligen ser ut, syftet med detta är att ge läsarna en tydligare 
bild av miljöerna vad som är naturlig och vad menas med att miljöer är 
planerade av vuxna så som förskolegården. Sverrisson (2014) menar att bilder 
är både tydliga och lätta att använda i en studie. 

Jag har jobbat med ett protokoll (Se bilaga 4) för att alla observationer ska bli så
lika som möjligt för att underlätta att analysera resultatet. Det jag jobbade med 
var en blandning av ostrukturerad observation och strukturerad observation. 
Alltså en semistrukturerad observation. I en ostukturerad observation så 
antecknar man det som är relevant för min studie, men jag har strukturerat 
upp observationerna med ett protokoll. Detta skriver Stukàt (2011) om att just 
under strukturerade observationer så jobbar man med någon form av 
protokoll. Just denna blandning har jag genom erfarenhet i en pilotstudie som 
jag gjorde i verksamheten inför detta examens arbete. Där använde jag en helt 
ostrukturerad observation när jag studerade. Detta visade sig vara svårt att 
tolka samt att det var svårt att se och ha ett tydligt fokus. Detta gjorde att jag 
kom fram till att jag vill använda en metod med struktur men inte med ett 
protokoll där det står precis vad jag ska observera utan med mera öppna 
kategorier som är anpassade efter min studie.

Franzèn (2014) beskriver att en studie kan ha både hög struktur och låg 
struktur och i och med detta kan det vara svårt att placeraen studie i någon av 
kategorierna. Hammar- Chiriac & Einarsson är också inne på olika nivåer på 
strukturen i en studie, detta gör att man måste anpassa sin studie efter vad 
man väljer. Eftersom jag har blandat så får jag semistrukturerad observation. 

15



Eliasson (2013) skriver att det är viktigt att på något sett dokumentera, 
exempelvis genom anteckningar eller som jag har gjort ett 
observationsprotokoll av något slag. Författaren uppmanar också till att välja 
en roll när man forskar och jag har valt att var det som författaren kallar den 
Deltagande observatören. Med detta menas att jag har varit koncentrerad på 
mina observationer och dokumentera dessa. Som observatör så har man ingen 
naturlig plats i den miljön man observerar, men att du som forskare kan 
anpassa dig efter det som pågår. 

Om barnen bjuder in mig i deras fria lek som kommer jag tacka ja till det men 
kommer då att inta en observationsform som Lalander (2014) beskriver som 
partiellt deltagande. Det säger att man deltar i vissa aspekter och inte i andra och
detta innebär att man behåller sin självständighet som forskare. Författaren 
menar att om forskaren inte deltar fullt ut i sina observationer, kan 
människorna känna att eftersom jag som forskare håller på med något speciellt
och det i sin tur gör att personer öppnar sig eftersom de vet att man är där för 
ett speciellt syfte. Under observationen där jag använde denna form som 
Lalander (2014) beskriver att jag kan anteckningar i huvudet och att man under
själva leken för små noteringar som man sedan renskriver till analysen. Men 
den stora fördelen med denna form av metod skriver Stukàt (2014) är att man 
får inifrånkunskap och att man kan få fram kunskap som inte visar sig om man 
står bredvid eller i en intervju. Det kan ju se ut som något när man står bredvid
man när man kommer in i leken så framkommer det andra delar i leken. Och 
det är den inifrån kunskapen jag vill åt i barnens lek om de väljer att bjuda in 
mig.

Urval:

När jag gjorde mitt urval så konstaterade jag att min studie är uppdelad i två 
delar. En del är den fria leken och den andra är utomhusmiljön. Så jag tänkte i 
första hand på barnens fria lek och att det skulle underlätta för min studie att 
barnen kände mig eftersom jag ska observera deras självvalda (fria) lek. Men 
jag måste också tänka till när det gäller utomhusmiljön. Denna förskola
har en klassisk förskolegård och har den nära till skogsmiljön. Förskolegården 
är en gård som har de lek- möjligheter som brukar finns på en lekplats. 
(Gungor, sandlåda, lek- ställning samt förråd med cyklar, rockringar, bollar, 
olika grävleksaker.) En miljö där vuxna har ett stort inflytande över vad som 
finns på gården. 

Skogsmiljön är naturlig och finns runt hela förskolegården där man har ett 
staket som avskiljer miljöerna från varandra. Eftersom båda miljöerna finns på 
förskolan jag valde, så utgick jag också ifrån Bekvämlighetsurvalet, med det 
menas att man väljer ett ställe där man är igenkänd. (Bryman, 2011)
Valet gjordes för att barnen skulle känna sig så bekväma som möjligt under 
observation. När jag gjort detta urval så pratade jag med personal på förskolan 
och den avdelning som fanns till förfogande och hade tid var den avdelning 
som jag beskriver nedan.

16



Den avdelning som användas har genomsnitt 20 barn inskrivna i åldrarna 2,5 
till 6 år och  det brukar vara 18-19 barn där beroende på dag i veckan. 

När det gäller urval av miljö så kommer jag att följa barnen vad de väljer för 
lek i de olika miljöerna. Det enda jag kommer att välja åt barnen är vilka 
utmiljöer de ska vistas i. Jag observerar dem antingen på förskolegården eller 
skogen. Gällande grupp av barn så kommer jag ta de barn som är tillgängliga 
de dagar jag kommer vara i verksamheten. Detta eftersom avdelningen har en 
gruppindelning av barnen för att deras vardagliga arbete ska fungera. De delar
gruppen på ca 20 barn i två delar, ibland tre grupper. 

Beskrivning av utomhusmiljöer:

Förskolegården på förskola består av olika delar för barnen, gården har ett 
staket som går runt hela området med ett antal grindar. Det finns tre 
byggnader, en är en snickeristuga/förråd och de två andra är förråd. (För 
cyklar, vinterleksaker m.m.) På gården har de:

• Rutschkana.
• Ett litet skogsparti.
• Två gungställningar.
• En stor sandlåda, med en liten med träram runt inuti
• Parasoll över liten sandlåda med ram.
• Ett tåg
• En gunghäst och elefant.
• Olika rör och pallar.

Mellan sandlådorna och själva verksamhetsbyggnaden så går det asfalterad 
gångbana som barnen använder till bland annat att cykla, leka olika lekar och 
springa på. Verksamhetsbyggnaden är formad så att det finns tre innegårdar. 
Den ena har en sandlåda med träram runt samt en liten gräsmatta, den andra 
har ett långbord med gräsmatta under och den tredje innegården är mellan 
verksamhetshuset och snickarhuset. Där har de en gräsmatta med buskar och 
pallkragar runt. Det finns alltså många olika möjligheter för barnen att hitta på 
aktiviteter. (Se bilaga 7)

Skogmiljön:

Skogen som vi gick till var en skog med sten, mossa och blåbärsris m.m. på 
marken. Där var det upp trampande stigar så man tog sig in i skogen utan 
problem. Det fanns träd med jämna avstånd samt olika stora och små stenar. 
Det fanns både sly och buskar. Djuren gjorde sig också synliga genom två 
myrstackar. (Se bilaga 3, bild 1, 2 och 3)
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Genomförande:

När jag valt en förskola så kontaktade jag förskolechefen per telefon och fick 
hennes godkännande till min studie. Sedan kontaktade jag personal på 
avdelningen på förskolan som jag redan haft kontakt med tidigare genom 
andra situationer. I och med detta så kunde jag skicka missiv (se bilaga 1) till 
förskolechefen med mitt syfte med studien samt att jag sedan gav ut det brev 
(se bilaga 2) jag skrivit till föräldrarna med upplysningar och att det var 
frivilligt att delta. 

Jag har under observationen valt att följa barnen dit dom tar sig på gården och 
i skogsmiljön. Eftersom det är deras fria lek jag skulle följa så kände jag att det 
var barnen som styr mig. Jag var på förskolan tre dagar, och observera då så 
länge som lekarna pågick. Jag besökte förskolan mellan 09.30- 15.00 Mitt mål 
var att jag skulle ha minst fyra observationen per dag. Observationerna var på
förmiddagen mellan ca 10.00- 11.30 och på eftermiddagen 13.00-14.30. (Dessa 
var tiderna för utomhus lek på förskolan.)

Jag var som sagt i verksamheten under tre dagar, under dessa dagar jag 
observerade både på för- och eftermiddagen. Observationerna var från 3 
minuter upp till 45 minuter, men de flesta låg på ungefär 5-20 minuter. Jag 
gjorde 17 stycken observationer som var gjorda under de tider som jag skrivit 
ovan. I observationerna så deltog ibland ett barn och i andra så deltog 7 barn. 
Under de tillfällen jag var ute så var det 6- 13 barn ute vid de olika tillfällerna. 
Under observationerna så fungerade observationprotokollet som ett stöd i 
mina observationer och jag upplevde också att jag inte störde barn i deras lek.  
Och detta upplever jag gjorde att observationerna blev en uppfattning av 
barnens fria lek utan att jag påverkade den. Eftersom utomhusmiljön var den 
andra delen av min studie så tänkte jag mycket på vädret innan jag kom till 
verksamheten och observerade. Jag tog en pärm med plasttäcke på för att 
skydda min observationspapper om det blev regn. Detta gjorde att jag kunde 
observera i både regn och sol. Men jag hade sol med blå himmel alla dagarna. 
Pärmen underlättade både sorteringen av observationer och att 
renskrivningarna blev placerad i ordning, men den fungerade också som ett 
skrivunderlägg. Jag höll låg profil under observationerna, men bjöd barnen in 
mig så deltog jag i leken. Men även där höll jag låg profil och lät barnen styra.

Analys och tolkning:

När jag analyserat datamaterialet använde jag mig av en systematisk analys. 
Den systematiska analysen Hjalmarsson (2014) innebär att alla observationer i 
detta fall ska gås igenom på samma vis samt att det ska vara på ett noga 
planerat och organiserat sätt. Genom att använda ett protokoll för att få 
likvärdiga observerationer så underlättade det sedan med att analysera och 
tolka datan. 

18



Efter jag läst mina renskrivna anteckningar flera gånger, fann jag saker 
intressanta jämt imot mitt syfte och mina frågeställningar. Genom detta 
började mitt resultat ta form och jag kunde bygga vidare en diskussion på det 
resultat jag fått fram. 

Etiska övervägande:

När jag gjorde denna studie så hade jag Vetenskapsrådet: Forsknings etiska
principer inom humanistisk-samhällvetenskaplig forskning. Av dessa principer
så gick jag efter de fyra allmänna huvudkraven inom forskning. Dessa krav är:

• Informationskravet: Det betyder att jag har informera vad jag ska göra
och vilket syfte jag har med min studie. Samt att det är frivilligt att vara
med och att matrialet kommer bara anändas till detta.

• Samtyckeskravet: Det här betyder att deltagarna har rätten att
bestämma själva om de vill vara med eller inte. Man ska alltid få
samtycke om man ska ha deltagarna aktiva i undersökning på något
vis. Och man ska vara extra nog med personer som är omyndig
eller personer som inte kan uttrycka detta krav själva.

• Konfidentialitetskravet: Här handlar det om att jag ska göra så att 
personer som ingår i undersökningen inte ska kunna identifieras när 
man tar del avundersökningen. Och att personuppgifter ska inte 
utomstående personer ta del av.

• Nyttjadekravet: Uppgifter jag samlar in om enskilda personer får jag
endast använda i denna studie.

Metod diskussion:

En av de saker som jag tänkte extra på i efterhand var det som Hammar-
Chiriac & Einarsson (2014) beskriver att om man ska observera så behöver man
vara väl förberedd och ha fått tillstånd att göra den studie man tänkt göra. Att 
få tillgång till fältet som Bryman (2011) menar är en väldigt viktig del i den 
studie man ska genomföra. Och eftersom jag gjorde urvalet att ta en förskola 
där jag tillämpade Bekvämlighetsurvalet, så underlättade detta tillgången till 
både barnens fria lek och den utomhus miljön jag skulle studera. Eftersom mitt
syfte är att undersöka barnens fria lek och skillander i barnens fria lek i de 
olika miljöerna, så valde jag att observera och följa barnen i deras fria lek. I och 
med detta blir validiteten i denna undersökning trovärdig. Brinkkjaer & Hoyen
(2015) menar att validitet kan ocks kallas för giltighet, med det menar 
författarna man undersöker det man vill undersöka jämt imot syftet man har 
med sin studie. 

Jag tyckte jag var väl förbered genom att jag gjort bakgrunds forskning innnan 
observationerna gjordes. En av nackdelarna med observationprotokollet var att
jag skulle haft mer utrymme att skriva på, under långa observationer eller då 
det var mycket konversation så fick jag använda baksidan på A4-pappret. Men 
den semistrukturerade metoden att jag både observerade och om barn bjöd in 
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mig fungerade bra. Anteckning som blev under de gånger som jag lekte med 
barnen efter inbjudan var lite svåra att tyda. Det visa sig var svårt att hålla 
observationerna i tanken medan jag deltog i leken. Så två av observationerna 
valde jag bort att använda för just anteckningarna var svåra att skriva rent för 
analys.

När jag analyserade mitt datamaterial så hade jag efter varje utomhus pass 
eller precis efter varje observation skrivit rent observationerna. Detta var för att
de skulle var så färska som möjligt inför min analys. Inför min tolkning av 
observation så hade jag alla papper i en pärm med en förtryckte filindelning i 
pärmen, där jag la varje observationer under en flik. Sedan så skrev jag vilken 
miljö varje flik hade. Min närvaro i barnens lek upplevde jag inte som ett 
störnings moment, utan de lekte som vanligt. Franzèn 2014 beskriver att 
eftersom jag känner barnen kan det påverka observationer för att jag har 
förutfattade meningar om hur barnen gör eller är i vissa situtioner. Detta kan 
påverkar mig som forskar i mina tolkningar av de observationer som jag gjort. 
Detta hade jag i åtanke när jag gjorde både observationerna och min analys, att
försöka hålla mig så objektiv som möjligt. Men eftersom jag hade ett tydligt 
fokus när jag gick ut och observerad så tycker jag det underlättade 
insamlingen av data matrialet. En annan nackdel med att ta en plats där 
barnen vet vem jag är och de har sin bild av vem jag var som pedagog, nu hade
jag inte den rollen utan nu ska jag in ta en forskarroll. Men detta upplevde jag 
inte som ett problem utan eftersom jag var passiv och hade rekvisita med mig i
form av en pärm så kände barnen att det inte riktig var som vanligt. Under 
tiden jag var där  var barnen duktiga på att fråga vad jag gjorde eller om jag 
ville leka, detta underlättade för mig att verkligen inta forskarrollen. 

 Eftersom jag också var ute efter inifrånkundskap som Stukàt (2014) beskriver, 
för att få en bredare bild av barnens lek och hur den inspireras eller möjliggörs 
av olika miljöner. När jag valt semistrukturerade observationer, så var en av 
fördelarna med detta att jag strukturerade upp den del där jag bara skulle 
observara. Detta skriver Bryman (2011) att det är en stor fördel för att man 
studerar direkta beetenden som människor har. När jag var med och lekte var 
det svårare att få en helt sanningsenlig bild, eftersom det utgår mera från hur 
jag tolkade situationen och minns vad som hände i barnens fria lek. (Bryman, 
2011).

När jag började min analys av mitt datamaterial jag fått fram så underlättade 
det att jag var förberedd och hade skrivit rent så fort jag kunde efter varje 
observation. Detta gjorde min resultat del mera lättskriven. En sak som jag la 
till under min observationer som jag kände skulle underlätta min studie var att
jag använde mig av bilder för att förtydliga miljöerna som barnen lekte i. 
Eftersom jag gick efter vetenskapsrådets etiska övervägande, där 
Konfidentialitetskravet står. Så kunde jag inte fotagrafera barnen utan att vissa 
vilka de var. Med detta i tanken så fotagraferade jag bara miljön, inte barnen.  
Jag tyckte att detta kände som något värdefullt för mig och läsaren för att 
miljöerna blir tydligare med en bild, men också för att förtydliga mina 
beskrivningar av de olika utomhusmiljöerna som barnen valde att leka i.
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Resultat 
Här kommer min analys av de observationer jag gjort. Jag kommer att dela 
upp texten i tre delar. De första två kommer handla om vad barnen leker i 
förskolemiljön och skogsmiljön. Sen i min sammanfattning tar jag upp min 
tredje frågeställning: Hur påverkas barnens fria lek i de olika miljöerna? .

Förskolegården:

När jag observerade på förskolegården visade sig att det fanns tre ställen där 
barnen vistades mest. Det var gungorna, sandlådorna och ett tåg. (Se bilaga 3, 
bild 4, 5 och 6) Dessa kommer jag använda som kategorier i min text.

Sandlådan:

Sandlådan var det område på förskolegården som dels hade mest plats och  
var det mest populära lekområdet för barnen upptäckte jag i min analys av 
observataionerna. Det var också det område där barnen fann mest fokus och 
stannade kvar i sin lek under en längre tid. Exempel på det är:

Tina springer ut på gården. Hon hämtar en vagn av trä med stål 
handtag runt. I den lägger hon hinkar, spadar samt ett tårtfat. Hon går 
till ett träd som står på en kulle av gräs ganska centralt
på gården (Se bilaga.....) och börjar ställa ut sin grejer. En pedagog går 
förbi: ”Vad gör du?”. Tina tittar upp och svarar ”Jag är en sockerbagare”. 
”Okej” svarar pedagogen och fortsätter mot sitt mål.

Jag står ungefär fem meter ifrån flickan och fortsätter under 
eftermiddagen att var i närheten av Tina. Vid detta träd så sitter Tina 
sedan och bakar, hämtar olika föremål som hinkar, spadar,
skedar men sedan återgår hon till sitt bakande. (1 barn i observationen, 
ca 45 minuter. 6 barn ute, 2 maj, 2016)

Barnen var i den inre polen (Bergström- Ericsson, 2013 & Mårtensson, 2004) 
med detta menar jag att barnen var i sina egna lekvärldar och utvecklade leken
efter samspel med varandra och de matrial barnen valde att använda. De var 
dessutom oftast i små grupper eller själv.

Gungorna:

Gungorna var ett av ställe de där det framkom av min analys att barnen både 
använde gungorna för sitt syfte: att gunga, men också barnens fantasi lekar.
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Min första observation var just på gungorna med tre barn, där de lekte att det 
var en konsert. Det var två som gungade tillsammans och ett barn som 
gungade själv.

Oscar vänder sig mot Kalle och Olle:” Ska vi ta filmsången Markolio 
eller”, (hördes inte vad han sa).
Kalle och Olle svara: ”Markolio” i kör. Oscar:”okej”. Oscar stäcker upp 
en hand i luften och säger med klar och tydlig röst: ”En stor applåd för 
Markolio”. Alla tre barnen började sjunga: ”jag orkar inte mer min käre 
mor och far....”. Kalle och Olle skrattar, Oscar fortsätter sjunga:” 
Ingenting är som det ska”. 

Kalle och Olle börjar hjälpa varandra och ge fart. Under denna stund så 
har Oscar fortsatt att sjunga, men plötsligt säger han. ”Shhhhhhh, jag 
ringer ett samtal. Är det sant?” Med ett förvånat uttryck i ansiktet, ”jaha, 
okej, ja.....Han hoppar ner från gungan och försvinner springades bort 
med ”telefonen” mot örat. (3 barn i observationen, 10 minuter. 9 barn 
ute, 2 maj, 2016.)

Under denna observation så använde barnen gungorna som en del av deras 
lek: ”konsert”, Barn pendlade mellan den yttre och den inre polen i leken, där 
de förhandlar om vad konserten ska vara för konsert och i och med detta 
samspel i den yttre polen kunde barnen gå över till den inre polen där de 
verkligen hade konserten. Men i nästa observation så användes gungorna just 
för att gunga i barnens lek.

En flicka kommer fram till mig ute på gården. Lisa: ”Kan du gunga med 
mig”. Jag säger: ”ja”. Lisa går till gungorna och klättrar upp med hjälp 
av en stol som står inne vid
gungställningen. Lisa tittar på mig och säger” jag vill ha fart”. Jag 
svarar: ”Okej, mycket fart”. Flinar lite. Lisa svarar: ”Ja, mycket fart” och 
flinar tillbaka. 

Under tiden kommer Karl in bland gungorna och säger: ”Jag vill 
gunga”, jag säger: ”Okej, ja kom du”. Han sätter sig och jag ger honom 
fart då börjar han prutta med munnen och skratta åt sig
själv. Jag fortsätter ge barnen fart under munpruttar och skratt. Tills de 
ser kompisar och vill ner. (2 barn i observationen, pågick i 5 minuter. 13 
barn ute, 4 maj, 2016.)

Under denna stund så fick jag en inbjudan att leka med barnen genom en fråga
och den inbjudan tog jag mot för att leka med barnen i gungorna. Men här 
användes gungorna i sitt syfte: att gunga. Med hög fart och roliga ljud till.
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Materialet på förskolegården:

När jag analysera kom det fram att på förskolegården så inspirerade 
leksakerna väldigt mycket barnens lek, men att den delen som är ett lite 
skogparti på förskolegården utnyttjades till max, (Grahn, m. fl, 1997).

I min nästa observation en förmiddag när alla barn var ute på gården, så 
upptäckte jag i min ögonvrå att två barn Sara och Ben var på en av 
innegårdarna och letade efter mask. När observationen startade så började 
barnen med att lyfta en parasollfot av sten.

Ben skriker: ”Jag hittade mask, kolla!”. Sara flyttar sig bredvid och säger: 
”Okej”. De plockar upp maskarna med fingrarna och lägger dem i 
hinken och fortsätter leka en stund till. Ben ställer sig upp och pekar 
mot sandlådan. ”Kom, vi går hit”. Sara tittar upp mot de håll Ben pekar 
och säger: ”Okej, ska vi bygga ett hus till maskarna”. 

De springer till sandlådan. Ben: ”Ja, små hus”. Sara: ”Okej”. De börjar 
bygga men blir avbrutna av en kompis som vill cykla. Så leken 
fortsätter inte riktig utan den blir lite hattig och sedan springer de iväg 
och cyklar istället. (2 barn i observationen, den pågick i 4 miuter. 13 
barn ute, 4 maj, 2016.)

Vid nästa tillfälle var vi ute en eftermiddag och två barn sitter under det stora 
parasollet i sandlådan.

Frida säger ”Jag ska göra en tårta”. Lina svarar: ”Jag ska göra ett slott”. 
Frida: ”Okej, ska hämta kottar”. Lina svarar förtjust: ”Ja, jag också och 
pinnar”. Frida ”Ja, till ljus”. De springer flinade iväg till den skogdel 
som finns på gården. 

De kommer tillbaka och Lina sträcker fram sina saker hon hittat och 
säger: ”Kolla, Angelica!, Ljus och kottar”. Hon flinar. Jag flinar tillbaka 
och fortsätter observera. Barnen börjar bygga, de jobbar under tystnad 
sitter i sina egna världar. De hinner precis bygga klart innan en 
pedagog ropar att det är mellanmål. De tittar upp och flinar åt varandra
och Frida säger: ”Klar”. Lina svarar: ”klar, vi låter de vara kvar va?” Frida:
”Ja, kom nu”. De springer tillsammans till pedagogen. (2 barn i 
observationen pågick i 10 minuter. 13 barn ute, 4 maj, 2016.)

Här kan man också se hur miljön och dess material inspirerar barn i deras lek 
och hur de använder dessa när de konstruerar sina skapelser. Under dessa två 
observationer så använder barnen de material som erbjuds till max. När det 
finns naturmaterial på gården så finner barnen det och använder det så mycket
de kan i sin lek. Men jag fann också att djur från naturen var inblandade i 
barnens lek så tappar de fokusen på leken och ser vad djuren gör istället. Detta 
kommer jag påvisa mer när jag kommer in på skogsmiljön.
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Tåget

Detta föremål var från början ett tåg men har med åren blivit slitet och förstört 
så nu är det en ställning av metal som står i sandlådan som barnen använder 
att leka på eller med. (Se bilaga 3, bild 5.)

Under denna observation var det ett barn som bjöd in mig till en jaga-fånga 
lek. Jag står lutad mot tåget och skriver.

Lena kommer fram bakom mig klättrades på tåget och säger: ”Vad gör 
du?”. ”Skriver” säger jag och skriver klart den mening jag påbörjat. 
Lena: ”Det ser ut som en dator!”. Jag tittar upp: ”Okej, tycker du?”. Lena 
rätar på sig och säger ”ja, Fånga mig.”. Denna lek fortsätter ett tag som 
en slag jaga, fånga lek runt tåget. (En inbjudan från ett barn, pågick i 10 
minuter. 8 barn ute, 2 maj, 2016.)

Denna lek kom upp på tal flera gånger under min vistelse på förskolan (Lena 
frågade om vi kunde leka den leken på tåget där jag fångade henne.) men vi 
lekte bara den en gång till. Under denna gång var ett annat barn med och då 
blev det för våldsamt så jag fick säga ifrån. 

Vid en annan observation använde barnen tåget som en spis där de 
bakade och gjorde pannkaka.
Pelle: ”Jag gör pannkaka, Vill du smaka?” Jag svarar: ”ja, smaskar lite. 
Goda!” Julia: ”jag bakar”. (En inbjudan från ett barn, 2 barn med i 
observationen, 8 barn ute, 2 maj, 2016.)
'

Dessa två observationer visar att barnen utnyttjar ett föremål till olika lekar, 
men att föremålet är något som ändå användes i sitt syfte att klättra på. Men 
även fast föremålet har ett syfte så ser barn olika handlingserbjudanden 
(Bergström- Ericsson, 2013) i samma föremål. Just tåget var ett föremål där 
barnen såg många handlingserbjudanden, fast det egentligen var tänkte som 
ett tåg.

Skogen

När vi gick till skogen så upptäckte jag båda gångerna att under den första 
kvarten så var barnen ganska utspridda och sprang runt samt skrek saker till 
varandra. Intresset för insekterna och myrstackarna var något som återkomm 
vid båda tillfällena. De hittade en myrstack under båda tillfällena. Men det 
som jag fångade upp var just att de hade mycket rörelse och framförallt att 
barnen var mer en grupp när de var i skogen genom att de hela tiden 
kommunicerade med varandra. Gjorde ett barn något så kom resten av barnen 
oftast dit. I skogen fanns det också några saker som barnen fastnade för och 
som var populär med båda grupperna. Det var ett stort nedfallet träd där roten
hade följt med i fallet. Sen var det en stor sten som barnen klättrade och lekte 
på.
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Det nedfallna trädet: (Se bilaga 3, bild 5.)

Detta var den plats som barnen återkom till, här ser man både fantasi- lek, där 
barnen hittar på olika lekar som alla är med på. Men också att de ser olika 
handlingserbjudanden som Bergström- Eriksson (2013) skriver.

Den här leken började med att ett barn, Petter skriker ut: ”Nu ska jag till 
klätterställningen!”. Han får direkt med sig alla barn (6 st) till det 
nedfallna trädet. (Se bilaga 1)  Fyra av barnen ser en myrstack och går 
dit och tittar, men de tröttnar snart och då säger Petter:

”Kom, vi klättrar på klätterställningen istället”. Barnen hakar på, de går 
upp på stocken och börjar leka balansgång. De går efter varandra på 
rad upp på stocken, det blev till en följa John lek. (6 barn i 
observationen, pågick i 5 minuter. 6 barn ute, 4 maj, 2016.)

Under nästa observation så är barn på samma träd och de leker och 
klättrar runt på trädet. 

Två barn klättrar mot roten på stocken då hittar de en ”stol” som de 
använder i sin lek. Petra: ”Jag vill också sitta!”, Oscar: ”Ja, snart”. Barnen 
byter plats efter ett tag och Petra sitter i stol, Oscar börjar gå 
balansgång. Han pekar på en liten pinne och säger: ”En giftig hemlig 
sladd, den ger stötar”. Petra nickar från sin ”stol”. Petra: ”jag sitter fast”. 
Hon ruckar på kroppen. Evelina kommer gående på stocken: ”Det är 
läskigt!”.
Petra: ”Här ska jag klättra”, Oscar kollar på en humla och springer efter 
den. Medan detta händer så tillkommer fem barn och de börjar leka 
följa john. När Oscar kommer tillbaka börjar han också klättra på 
stocken. ”Titta på mig jag kan hoppa”. Oscar hoppar ner. Lisa tittar på 
honom och säger: ”Börja om!”. Följa John leken fortsätter. (4 barn i 
observationen, pågick i 20 minuter. 7 barn ute, 3 maj, 2016.)

Här pågår ett par lekar på en och samma plats. Barnen har både en följa john 
lek och har de olika klätterlekar på gång där de hittar handlingserbjudanden i 
stocken och dess rot. Oscar har i denna här observationen en liten fokus roll, 
för han är den som byter och testar alla lekar, men framförallt är det han som 
är mest verbal. Här kan man tydligt se att barnen ser olika 
handlingserbjudande och att de leker i par först, men att de andra barnen 
kommer till. 

Det fanns en intressant sak som framkom under mitt analysarbete, det var att i 
skogen så var djuren en sak som intresserade barnen, men också något som 
gjorde att barnens lek stördes. För de var tvungen att titta på ”kissmyrorna”. 
Den här observationen visar på hur barnen för er starta olika lekar men 
myrorna stör. Fem barn börjar denna lek:
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Lars: ”Jag kommer upp”. De är vid roten på trädet. Julia: ”Ta inte 
kissmyrorna!”. Lars: ”Nu kommer jag”, han börjar klättra upp på stocken. 
Mätra: ”GÅ på alla!” Petra: ”Kan någon gå längre fram och pekar mot toppen
av stocken”. Julia skriker ut: ”Kissmyror!” 

Pekar på stocken. Petra: ”Hoppa ner som hon gör”, och pekar på Märta. 
Lars tittar på Petra: ”Nej, det är snö längst ner”. Petra: ”Inga kissmyror här,
kolla gör så här”. Försöker visa hur man hoppar ner. Julia: ”Kissmyror på 
stocken”. Petra: ”Nu hoppar jag ner”. Julia upprepar: ”Det är kissmyror 
här”. Alla barnen går ner från stocken. (5 barn i observationen, pågick i 
5 minuter. 6 barn ute, 4 maj, 2016.)

Fantasilekar

En sak till som fram kom mer i skogen var barnens fantasilekar. Där de 
använde både sig själva och materialet som fanns i skogen för att inspirera och 
möjliggöra olika lekar ur deras fantasi.

Riddare

När vi var i skogen och barnen samlat sig lite efter de fria ytorna som de fick 
utforska.

Så tittar en flicka, Petra på mig med en lång pinne i handen. Petra: ”Jag 
är riddare, ska köra denna i magen på dig”. Kikar upp på mig lite, precis 
som om är det okej. 

Jag: ”Nej, inte magen. Det gör ont”. Petra: ”Jag är riddare!”. Ett annat barn 
ropar på henne, så hon vänder sig om och går dit. De började använda 
”lansen” och lite andra småpinnar för att gräva lite i myrstacken. (Ett 
barn i observationen, pågick i 3 minuter. 9 barn ute, 3 maj, 2016.)

Figurer
Här ser man också hur barnen använder materialet i skogen som inspiration 
och ges möjligheter till nya upptäcker.

Petra säger plötsligt under leken i skogen att: ”Vi behöver långa kottar och
små pinnar, vi ska göra figurer. Getter, typ”. Tre barn börjar prata om att 
döda myror. Kalle: ”Kolla myrorna gjorde armträningar”, han skrattar och 
pekar på några myror. Myrorna börjar klättra på barnen, detta gör att
barnen går därifrån

Petra har under tiden stått och titta på de andra barnen när de lekte 
med myrorna. När de går kommer hon på vad hon höll på med. Petra: 
”Var är mina kottar?” Tittar på mig. ”Jag har glömt”. Jag: ”Där på stigen 
mellan stenarna, ser du?”. Petra tittar runt sig: ”Ja, där” och sätter sig på 
huk i tystnad och fortsätter att bygga sin figur. 
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Petra sitter och jobbar med sina figurer en stund, men blir ledsen för 
”benen” fasnar inte. Det slutar med att jag hjälper henne att laga 
figuren i hennes jackficka. (Huvudsakligen ett barn i observationen, 
men fem barn runt om, pågick i 20 minuter. 6 barn ute, 4 maj, 2016.)

Stenen (Se bilaga 3, bild 1.)

Under denna lek så var alla 7 barnen som var i skogen med och lekte. Petra tog
ledarrollen i denna lek. Barnen klättrade upp på en stor sten täckt av mossa.

Petra: ”Alle man på däck”. Barnen samlas på stenen. ”Lätta ankar, vi är 
framme”. ”Alla man över bord, ur bord”. Alla barnen går i land. (De går av 
stenen.)

Lars tittar på Petra: ”Jag ror min båt”. Han klättra vidare till några 
mindre stenar. Petra skriker till resten av barnen: ”Sov dags, alla barn”. 
Barnen lutar sig mot olika stenar och låtsas sova. I typ 30 sekunder, sen 
byte barn aktivitett. (7 barn i observationen, pågick i 3 minuter. 7 barn 
ute, 4 maj, 2016.)

I dessa tre observationer visas det tydligt att barnen verkligen använder det 
material som inspiration för att skapa olika lekar och att materialet gör att 
leken blir fantasifull och ger många möjligheter till olika 
handlingserbjudanden.

Sammanfattning av analysen:

Det jag kan se utifrån min analys där jag tittade på vad leker barnen i 
förskolemiljö respektive skogsmiljö är skillanderna i barnnes fria lek och i 
studien kommer det fram att det finns flera olika saker. Den sak som sticker ut 
mest är att barnen utnyttjade materialet i skogen till olika fantasi lekar, som 
riddare, åka båt och gör figurer. I förskolegårdens miljö använde barnen 
fantasi- lek, men den var oftast inspirerade av leksakerna och föremålen som 
fanns på gården. Som till exempel sockerbagaren, gungorna.

Det fanns undantag som när barnen hade konsert och tåget var sådana 
undantag. Men den användes nästan aldrig som ett tåg, utan barnen såg andra 
handlingserbjudanden i detta föremål. Men det såg inte riktigt ut som ett tåg 
längre, utan mera som en metalställning. (Se bilaga 3, bild 5.). Men de 
naturmaterial som fanns på gården utnyttjade barnen till max och använde 
både djuren de hittade och platserna med naturinslag för att möjliggöra deras 
lekar. 

Men det slutade oftast med på förskolegården att de åter gick till de material 
som fanns tillgälliga som sandlåda, där de oftast var att konstruera saker som 
gällde under leken. Under en observation upptäcker jag tre barn som leker i 
olika delar av sandlådan, de är alla tre inne i sina lekvärldar. Jag placerar mig i 
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mitten av de tre barnen så jag är inom höravstånd, men jag vill inte komma för 
nära så jag stör. 

Linnea står med hink och spade på ett tåg som står i sandlådan och 
bakar en kaka. Hon står och nynnar någon melodi, som jag inte känner 
igen.

Petra sitter på en bänk vid utkanten av sandlådan (se bilaga 6)och 
gräver ett djupt hål. Hon var tyst, stönar till ibland när hon böjer sig 
framåt.

Och sen hade vi Johan, han hade radat upp flera hinkar på en bänk 
bredvid sandlådan och där gick han runt och fyllde hinkar med sand 
samt byggde, flyttade runt hinkar. Under hela tiden gick han och nynna
på en sång men det gick inte att höra vilken. (3 barn i observationen, 
pågick i 5-10 minuter. 9 barn ute, 3 maj, 2016.)

Att barnen oftast lekte själv eller två, tre stycken var ett vanligt förekommande 
på förskolegården. I skogen så lekte barnen under min observation alltid i 
grupp. Om inte alla i samma grupp som på båten och det nedfallna trädet, så 
var de minst fyra stycken. Det som fram kom i skogen var att började några 
barn med något så kom resten av barnen dit, så blev det oftast väldigt 
gemensamma lekar där alla barn var med. Det oftast var ett barn som var 
lekledare när de var alla barnen i samma lek. På förskolegården var inte 
gemenskapen lika stor som i skogen.
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Diskussion
 Förskolegården och barnens fria lek:

Det  som  slog  mig  först  när  jag  gick  igenom  analysen  var  att  hur  mycket
material som finns i miljöerna eller att miljön ger barnen inspiration eller/och
möjliggör barnens fria lek. På gården så var barnen i de flesta fall styrda av
vilka leksaker de lekte med. Var de i sandlådan så var det laga mat, bygga eller
gräva som gällde under mina observationer. Det fanns ju självklart undantag
som  när  tre  pojkar  gungade  och  hade  konsert  samtidigt,  men  de  andra
gångerna så lekte barnen de som leksakerna var till för. Barnens fantasi fick
plats  i  leken  men  den  var  oftast  präglad  av  vilka  leksaker  de  hade.  I
skogsmiljön användes materialet  mer fantasifullt.  En pinne blev en lans.  Så
som Knutsdotter- Olsson (2003) menar att leksaker med ett bestämt syfte är
svårare att ge ett annat syfte än naturlig material.

På gården så lekte barnen sina lekar längre och i mindre grupper, två eller tre
barn. Kan detta vara för att miljön är inspirerad och är planerad på det sätt att
matrialet  hör  ihop  med  miljön  som  man  har  på  gården?  Att  det  skulle
möjliggöra  barnens  lek?  Att  barnen  skapar  sina  egna  rum  i  rummet  som
Ericsson-  Bergström  (2013)  beskriver  kan  också  vara  en  anledning  till  att
barnen leker i mindre grupper och inte har de stora ytorna som skogmiljön
erbjuder. Att ”rummen” barnen skapar på gården blir för små eftersom miljön
redan är planerad av vuxna och de har skapat miljön i tron om barnens behov
och vad de vill leka. Detta kan ses som ett hinder för barnen i deras fria lek. Att
miljön kan också begränsa och hindra barnen i deras lek om de är i en miljö
som är gjord av vuxna. 

Om  man  talar  om  vilken  inspiration  miljön  har,  så  visade  det  sig  i  mina
observationer att barnen tog stor inspiration av miljön. För att de lekte oftast
saker som miljön ”säger” åt dom att leka. Till  exempel att  man ska gräva i
sandlådan eller att man lagar mat där. De material som erbjöds på gården var
också  något  som  möjliggjorde  barnens  fria  lek.  Med  detta  menar  jag  att
eftersom det finns en sandlåda så finns det hink, spade med mera som hör
ihop med sandlådan. Det jag försöker lyfta fram är att även fast det är barnen
som jag har följt i min studie så visade det sig att miljöerna och dess material
på förskolegården som till viss del inspirerar och/eller möjliggör barnens lek. 

Vilken frihetsgrad har då barnens fria lek? I min studie så tolkar jag denna
frågeställning som att eftersom vuxna har skapat miljön på gården så får inte
barnen det utrymme de behöver i sin lek. Miljön är förutbestämd till viss del.
Men man kan ju också se att barnen håller sina lekar längre, men att det bara är
några få barn som leker. Vilket kan vara en fördel för barn som har svårt att
samspela med andra barn i sin lek.
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Skogen och barnens fria lek:

I  skogsmiljön  så  var  barnens  lek  mera  skiftande  och  karaktären  på  leken
ändrades  flera  gånger  under  den  tid  barnen  var  ute.  Det  som  också  var
intressant var att barnen lekte mera i grupp än på förskolegården. Precis som
Bergström-  Ericsson  (2013)  uttrycker  att  i  skogsmiljö  så  blir  det  mer
gemensamma lekar. Skogen skapade en gemenskap i barnens fria lek som jag
inte trodde skulle finnas, det kan vara för att barnen känner sig friare i naturen.

Den slutsatsen drar jag på grund av att när barnen var inne i skogen så rörde
de sig på ett annat sätt än på gården. De använder kroppen i deras lek, mycket
fysisk rörelse, mycket spring. De hade mera ytor att röra sig på och det kan
också  vara  så  som  Änggård  (2009)  beskriver  att  barnen  känner  sig  mera
äventyrliga och att skogen erbjuder just mer spänning än förskolegården. 

Om man ser vad som inspirerar eller möjliggör barnens lek så fann barnen mer
handlingserbjudande i det naturliga materialet, de använde sin fantasi på ett
tydligare sätt i skogen. I det pedagogiska arbete kan jag se detta som något jag
skulle  utnyttja  eftersom vår verksamhet  ska bygga  på ett  medvetet  sätt  att
använda  lek  som  ett  medel  för  att  barnen  ska  stimuleras  på  olika  sätt.
(Läroplanen för förskolan, 2010). Det så att barnens samspel och deras fantasi
höjs upp av de olika miljön. Det är något som ska ta i bejakat när man formar
sin  verksamhet  tillsammans  med  barnen.  Men  eftersom  det  finns  mycket
stimulans  för  alla  sinnen i  skogen  kan  det  också  framkomma  problem  för
barnen att just hålla ett fokus i en lek, de kan ha svårt att hålla sig i den inre
polen en längre stund. Men jag ser det som en fördel att man som pedagog har
en uppfattning om både för och nackdelar med skogsmiljön.

Slutord:

Vilken frihetsgrad har barnens ”fria lek”? Är deras lek styrd av vad vuxna har
utformat för lekplatser och förskolegårdar.  Blir det ett ingenmansland? Som
Grahn,  m.fl.  (1997)  skriver.  Min  analys  visar  att  miljöbytet  mellan
förskolegården och skogen innebär att  barnens  fria  lek både inspireras  och
möjliggör på olika sätt berodde på vilken miljö och vilket material som finns i
den miljön. Att det finns saker som gör att barnen leker andra lekar i skogen än
på förskolegården. Kan detta bero på att de känner sig fria i skogen och mera
styrda  på  förskolegården?  Hur  ska  man  som  pedagog  ta  till  sig  detta  i
utformandet av utemiljöerna, ska vi ta för givet att vi vet vad barnen vill och
behöver  för  att  utöva  sin  ”fria  lek”  eller  ska vi  utforma miljöer  där  vi  ser
barnen som kompetenta och kan visa oss vad de har behov av och var, vad de
vill  leka.  Att  förskolor  och  kommuner  har  med  sig  när  de  utforma
förskolegårdar är att de ska ha ett brett utbud av olika miljöer och material,
både det naturliga och det mer styrda. Precis som Grahn m.fl. (1997) uttrycker
att vi skapar en miljö med barnen i åtanke men inte en miljö skapade för barn.
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Vidare forskning:

Några ämnen som jag tänkte på var att ha ett genus perspektiv på vad barnen
väljer att leka i sin fria lek. Att se vad flickor leker och vad pojkar väljer att
leka, för att se om det finns någon skillnad.

Ett annat är att göra en längre studie om hur miljö påverkar barnens lek på
olika områden utomhus. Att man observerar barnens fria lek och den miljö
barnen är i för att få fram hur miljön påverkar barnen fria lek.

Sista är när man gör en styrd aktivitet utomhus och se hur barnen beter sig i
leken när den är styrd av vuxna. Om barnen leker annorlunda i samspel och
med materialet som de får till sig i leken.
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BILAGA 1: 
Föräldrabrev. 
Hej!

Jag heter Angelica Jansson och går sista terminen på förskollärarprogrammet. 
Jag kommer nu att skriva mitt examens arbete för utbildningen under denna 
vårtermin. Jag kommer att observera barnens fria lek i utomhusmiljön. 

Så jag kommer vara i verksamheten under v. 18 och v.19, dagtid.

Den data som jag samlar in genom observationer kommer alla inblandade att 
behandlas konfidentiellt och materialet kommer bara att användas till min 
uppsats. Alla inblandande kommer att få fiktiva namn. Materialet kommer att 
förstöras när arbetet är färdigt och godkänt. Men uppsatsen kommer att 
publiceras offentligt efter examen.

Så är det något barn som inte ska vara med i min observationer så är det bara 
att kontakt pedagogerna på avdelningen eller kontakta mig på 
kontaktuppgifterna nedan.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakt mig.

Angelica Jansson
Mobil: xxxxxxxxxxxx
Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Handledare: Anneli Hansson
Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Med Vänliga Hälsningar: Angelica.
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BILAGA 2:
Missiv till förskolechef.
Hej!

Nu är det dags för mitt examens arbete, eftersom vi har haft kontakt om detta 
tidigare så kommer ett informationsbrev till dig nu. Jag kommer att genomföra
observation på barnens fria lek utomhus.

Syftet med studien är att se hur/om utomhusmiljöerna möjliggör/ inspirerar 
barnens fria lek. Jag kommer som sagt att använda mig av observationer, jag 
ger ut ett informationsbrev i barnens korgar där det står vad jag ska göra. Vill 
föräldrarna efter denna information inte att deras barn ska var med så får de 
kontakta mig eller säga till personalen på avdelningen. 

Jag kommer att följa vetenskapsrådets etniska principer där det står bland 
annat att alla inblandade ska behandlas konfidentiellt och materialet kommer 
bara att användas till min uppsats. Alla inblandande kommer att få fiktiva 
namn. Materialet kommer att förstöras när arbetet är färdigt och godkänt. 
(Men själva uppsatsen kommer att bli offentlig efter examen.)

Jag tänker vara i verksamheten under tre dagar, så jag kommer att observera 
minst 4 tillfällen under varje dag. Jag kommer att vara i verksamheten v. 18 och
eventullet v.19.

Några funderingar eller frågor så är det bara att kontakta mig.
Mobil:xxxxxxxxxxxxxx
Mail: xxxxxxxxxxxx

Med vänliga hälsningar: Angelica.
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 Bilaga 3: 
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Illustration 1: Det nedfallna trädet
Illustration 2: Stenen

Illustration 3: Myrstacken
Illustration 4: Tåget

Illustration 6: Gungorna

Illustration 5: Sandlåda med 
Parasoll

Illustration 7: Förskolegården



Observationsprotokoll: Barnens fria lek utomhus.Föresättningar:
V

ädret, hur m
ånga barn?

M
iljön , hur ser den ut? m

.m
.

Vad leker barnen?

H
ur leker barnen?

Sam
talet: 

Inbjudan:
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