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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur olika miljöer skapar olika förutsättningar för barns lek. Det är 

en jämförande studie av hur två förskolegårdar med olika slags utomhusmiljöer, en med naturinslag 

och en där naturen är frånvarande, skapar möjligheter och förutsättningar för barns lek. Det är en 

kvalitativ etnografisk inspirerad studie där barnperspektivet lyfts fram. Studien utgår från ett 

posthumanistiskt perspektiv och resultatet visar på kopplingar mellan miljö, material och barns lek och 

hur dessa på olika sätt intra-agerar på de båda förskolegårdarna. Resultatet visar även på hur de olika 

förskolegårdarna skiljer sig från varandra, i förhållande till barns lekmöjligheter och vilka likheter som 

fanns, trots miljöernas olikheter. I diskussionen problematiseras hur olika diskurser påverkar 

förhållanden mellan miljö, material och barns lek. Diskussionen lyfter vidare bland annat fram 

frågorna; Erbjuder naturen barnen större fantasiutrymme än en planerad miljö? Och har det någon 

betydelse om materialet som transformeras i leken är en spade eller pinne? Slutsatsen visar att miljö 

och material blir medskapare i leken på olika sätt, oavsett om naturen är närvarande eller inte. 

Ytterligare en slutsats är att pedagogers reglering av material har stor påverkan på barns 

lekmöjligheter. 
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Förord 
Vi har båda minnen av många barndomslekar i naturen. Vi minns hur plockade rödklöver inramade av 

stora grodblad blev en vacker brudbukett och hur olika sjögrässorter bildade olika lager i en tårta. 

Tillgången på naturens olika material gjorde det möjligt att skapa dessa kreationer i leken och det är 

här intresset i studien tar vid. Valet av undersökningsområde baseras på egna minnen av naturen som 

lekplats och intresset för barns lek och utomhusdidaktik. Som valbara kurser inom 

förskollärarprogrammet lästes kurser om lek respektive utomhusdidaktik och därav valet att 

kombinera våra kunskaper inom dessa områden. Då vi tidigare i utbildningen studerade pedagogiska 

miljöer och tittade närmre på utomhusmiljöers utformning upptäckte vi stora skillnader mellan olika 

förskolor. Här uppstod intresset för hur utemiljöer påverkar barns lekmöjligheter. Den teoretiska grund 

som förskollärarprogrammet och vår studiegång utgår från tillskriver miljöns betydelse för vilka barn 

som blir till i den pedagogiska verksamheten, vilket avspeglas i studien.  

Genom studiens gång har vi samarbetat och skrivit alla delarna tillsammans. Vi vill tacka alla barn, 

föräldrar och pedagogerna på båda förskolorna som gjorde det möjligt för oss att genomföra studien. 

Vi vill även tacka vår handledare Ylva Lorentzon som såg och förstod vårt syfte med uppsatsen och 

hjälpte till att hålla oss på spåret hela vägen och Anna Westberg Broström för sina värdefulla 

synpunkter. 
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Inledning 
De senaste decennierna har människans kontakt med naturen förändrats. Barnläkaren Carl Lindgren 

skriver i en artikel i Svenska Dagbladet (2009) att besöken i skogen har minskat med en tredjedel och 

att det är barnen som står för den största minskningen. Anna Lenninger & Titti Olsson (2006:14) 

menar att med förändrade levnadsvanor kommer också förändrade livsvillkor, exempelvis att fler barn 

tillbringar större delen av sin vakna tid i förskola och skola. År 2008 var 98% av Sveriges 4-5 åringar 

inskrivna i förskola eller annan pedagogisk verksamhet (Barnombudsmannen 2010:66). 

Utomhusvistelsen beskrivs av Lenninger & Olsson (2006:14) som en central del i det svenska 

kulturarvet, vilket avspeglas i förskolans verksamhet där mycket av tiden tillbringas utomhus. 

Medvetenheten kring förskolans utemiljö blir viktig, dels för att en stor del av dagen tillbringas där 

och dels för att det kan vara en del barns enda möjlighet till utomhuslek.   

Statens folkhälsoinsitut (2009) lyfter fram utevistelsens många positiva effekter på barns psykiska och 

fysiska hälsa där utemiljöns utformning på förskolan konstateras ha betydelse. Vidare beskrivs studier 

som visar att bland annat naturelement ger större möjligheter till social, kognitiv och emotionell 

utveckling samt att barn som vistas i naturmiljö har bättre koncentrationsförmåga och en mer 

utvecklad lek. Det finns även forskning gällande naturmiljöers påverkan på barns lek där bland andra 

Ingunn Fjørtoft (2001:111) i en studie visar att barns lek påverkas av det omgivande landskapet. Även 

Patrik Grahn (1997) har studerat ämnet och kommit fram till liknande slutsatser. 

Lenninger & Olsson (2006:38) beskriver Mia Heurlin-Norinders forskning som understryker att barns 

och vuxnas upplevelser av den fysiska miljön skiljer sig åt. I en intervju med Patrik Grahn beskrivs 

hur säkerhetstänkandet ofta går före barns perspektiv i planeringen av förskolegårdar vilket ofta leder 

till att vegetation tas bort av säkerhetsskäl (Villanueva Gran 2009). Påföljden blir eventuellt att barn 

går miste om att upptäcka sig själva i förhållande till naturen. 

Leken beskrivs i läroplanen som viktig för barns utveckling och det betonas att ett “medvetet bruk av 

leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö98:6 

rev. 2010). Vidare gällande lek står att “I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem.” (Lpfö98:6 rev. 2010). Utifrån läroplanen berör studien hur de olika 

förskolegårdarna möjliggör barns utvecklande av lekar. 

Då tidigare forskning lyfter fram naturen som en starkt positiv miljö för barns lek och den 

konstruerade miljön som motsatsen, får barns lekutveckling i en konstruerad lekmiljö en negativ 

klang. Är den negativa synen på dessa miljöer överdriven? Utifrån de perspektiv på pedagogiska 
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miljöer vi utvecklat under utbildningen och med våra egna minnen av naturen som lekplats, frågar vi 

oss; Erbjuder en miljö med naturinslag större lekmöjligheter än en planerad miljö? Eller är det bara vår 

romantiserade bild av naturen som den bästa lekplatsen för barn? Något som saknas i tidigare 

forskning är barns perspektiv på sin utemiljö, en miljö de dagligen vistas i. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ur ett barnperspektiv jämföra hur två olika förskolegårdars utemiljöer 
påverkar barns möjligheter till lek. Frågeställningar vi utgår från är: 

- Vilka kopplingar kan observeras mellan miljö och lek? 

- Vilka kopplingar kan observeras mellan material och lek? 

Tidigare forskning 

Lek 
Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003:130-131) ställer sig frågan varför det är viktigt att 

barn leker och att de får möjlighet att utveckla sin lek. Ett av svaren hon ger är att i leken övar barn 

kreativitet och påhittighet i betydelsen av att se möjligheter och finna överraskande lösningar i det 

man har att tillgå. Att leka är enligt Knutsdotter Olofsson (2003:11) att kunna transformera 

verkligheten till något annat, det vill säga att omforma och förvandla verkligheten i tanken. I leken 

bearbetas upplevelser och där tillåts prövande, övande och bemästrande av hela känsloregistret. 

Förutom lekens betydelse för tanken och känslan utvecklas språket och den sociala kompetensen, men 

Knutsdotter Olofsson (2003:135) framhåller att det bästa med leken är att man lär sig att leka, det vill 

säga, man lär sig förmågan att fantisera och utvidga sin föreställningsvärld. Knutsdotter Olofsson 

(2003:69) beskriver fantasi som en väg för att ta till sig kunskap och att det sker en omedveten 

inlärning då barnen experimenterar och gör undersökningar med material. Vidare angående material 

skriver Knutsdotter Olofsson (2003:126) att leken är beroende av att material tillåts användas på fler 

sätt än vad de är menade till. Det behövs material som inte bara är vad det är, utan material som har 

möjlighet att transformeras till många olika föremål. Då leken enligt Knutsdotter Olofsson (2003:28-

29, 63) bygger på dessa inre fantasier och föreställningar är den lättstörd och leksaker kan då kan vara 

ett stöd för fantasin. Det krävs koncentration och ostördhet för att lyckas hålla i minnet vad som är vad 

och vem som är vem i leken och därför går barn ofta undan när de leker i försök att skydda leken. 

Grahn (1997:7) skriver att den plats där leken utspelar sig både är en reell och illusorisk gräns för lek. 
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Vidare kan platsens fysiska ram synas utifrån, men barnen ger den speciella meningar i leken där den 

inre världen möts med den yttre verkligheten. Att skapa förutsättningar för att kunna hålla kvar fokus 

på något under en längre tid utan att bli distraherad är enligt Knutsdotter Olofsson (2003:69) en 

pedagogisk utmaning. 

Pedagogiska miljöer och barnsyn 
Elisabeth Nordin-Hultman (2004:50) menar att miljö och material alltid har varit en central del av 

pedagogiken. Idag inspireras många förskolor av Reggio Emilia-filosofins tankar om pedagogiska 

miljöer där miljön ses som “den tredje pedagogen”. Med detta menas att miljöns utformning påverkar 

vilka barn som blir till där (Barsotti 1997:62). Att miljöns utformning har inverkan på barns tillblivelse 

förklaras med att den kommunicerar vad som är möjligt att göra där. Nordin-Hultman (2004) har 

studerat pedagogiska miljöer och lyfter fram miljön som en viktig del i barns subjektskapande. I 

förskolemiljön finns maktrelationer och Nordin-Hultman (2004:99-100) menar att barnen måste 

anpassa sig utifrån hur pedagogerna reglerar tid, rum och material samt dess tillgänglighet. Vad som 

erbjuds och vilka miljöer som arrangeras för barnen i förskolan påverkas av den barnsyn pedagogerna 

har. Begreppet barnsyn menar Dion Sommer (2008:83) innehåller de föreställningar om vad ett barn är 

och bör vara och hur vuxna förhåller sig till barn. Maria Kylin (2004) diskuterar i sin avhandling hur 

olika barnsyn påverkar planeringen av utemiljöer för barn. Med bilden av barnet som en biologisk 

varelse skapas en utemiljö där barns behov av fysisk aktivitet ses som det väsentliga, medan synen på 

barnet som kompetent istället skapar en utemiljö som möjliggör sociala och mentala 

utvecklingsmöjligheter (Kylin 2004:34). Nordin-Hultman (2004:100) menar att då pedagogerna 

reglerar miljö, material och tid blir barnen i en beroenderelation i förhållande till pedagogerna i den 

mening att barnets möjligheter till att påbörja en egen aktivitet lätt stoppas om inte tillgången på en 

viss miljö eller ett visst material finns, eller om barnets egen idé uppstår i en tid då något annat är 

planerat. 

 

Utemiljö och tillgängligt material 
Fjørtoft (2001:111, 115) har studerat naturens betydelse för barns utveckling och visar på hur den 

påverkar och bidrar till barns lek. Författaren kommer fram till att det finns en stark relation mellan 

landskapets struktur och lekens möjligheter. Miljöns utformning hjälper barnet i skapandet av leken 

och olika naturmiljöer ger barnen olika lekmöjligheter (Fjørtoft 2001:113). Mårtensson (2004:109) 

behandlar också ämnet barns utomhuslek, och menar att barn kan släppa mer på den egna kontrollen 

och låta omgivningen påverka lekens utformning utomhus. I utomhuslekens oförutsägbara karaktär 

uppstår omgivningen som medskapande till leken och naturens form och innehållsrikedom skapar 

fascination och blir dynamiska leksaker. Grahn (1997:86) har studerat förskolors utomhusmiljöer och 

menar att den direkta miljön som barn vistas i blir betydelsefull. En variationsrik miljö ökar barnens 
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möjlighet att relatera till miljön på olika sätt och ger därmed ökat meningsskapande. Grahn (1997:9) 

lyfter fram att då förskolans utemiljö är en miljö som barnen under flera års tid har möjlighet att 

utforska i detalj blir det betydelsefullt vad utemiljön erbjuder. Grahn (1997:94) konstaterar i sin studie 

att vad som utspelade sig på de olika förskolegårdarna påverkades av miljön. Vidare visar Grahn 

(1997:8) på miljön som en aktör i leken och dess utformning som helt avgörande för vilka lekar som 

blir möjliga att skapa. Grahns (1997) studie visar att om miljön inte erbjuder rika upptäckarmöjligheter 

finns en risk att lekens vidareutveckling hindras, att lek i mindre grupper försvåras och att 

upptäckarglädjen reduceras. 

En planerad miljö bär på föreställningar om vad det är meningen att man ska göra där, medan naturen 

inte bär på klara definitioner, är mångfacetterad och ger varje individ möjlighet till tolkning av 

användningsområden (Grahn 1997:91). Grahn (1997:7) menar att naturen därför lämnar större 

fantasiutrymme än en planerad miljö. Eva Änggård (2008:231-232) analyserar barns användande av 

naturens material i sina lekar. Likt Grahn (1997) menar Änggård (2008) att en skillnad mellan 

naturmaterial och tillverkade leksaker är att naturmaterial lämnar större möjligheter för transformation 

och tolkning. Därför ger naturmaterial större fantasiutrymme då det inte är definierat vad det ska 

användas till. Änggård (2008:231-232) visar dock i studien att barn i vissa fall även transformerar 

tillverkade leksaker. 

Teoretiskt perspektiv 

Posthumanistiska teorier 
Studien utgår från ett posthumanistiskt perspektiv, som Karin Hultman (2011) menar kan förstås som 

överlappande poststrukturella och socialkonstruktionistiska teorier. Inom socialkonstruktionistiska 

teorier ses världen som socialt konstruerad (Burr 2003:4). Med teorins språkteoretiska utgångspunkt 

får ordets mening betydelse i relation till det sammanhang, den kontext, den kultur och historia som 

ordet existerar inom (Nordin-Hultman 2004:37-38). Med detta synsätt blir det en konflikt med tidigare 

moderna teorier som byggde på idén om det universella och en totaliserande syn på ordets betydelse 

som fast, oformlig och icke meningsskapande (Winther Jörgensen & Phillips 2000:12). I studien 

används begreppet diskurs. Begreppet förklarar enligt Burr (2003:64, 79) hur sociala interaktioner 

skapar mening och betydelser för vad som inom en viss kultur eller historisk tidpunkt är önskvärt. Det 

är diskursen som formar bilden av vår verklighet och reproducerar den kunskap som vi har om den 

verklighet vi lever i. Diskursbegreppet är främst viktigt i studiens diskussion i meningen att de rådande 

diskurserna har betydelse för vad som utspelar sig på de två förskolegårdarna. 
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Studien utgår även från en poststrukturell subjektsyn där subjektets tillblivelse alltid står i relation till 

den omkringliggande miljön (läs diskursen) (Hultman 2011:28). Hultman (2011) förklarar hur 

subjektet skapas i förhållande till de diskurser som subjektet är en del av och hur olika diskurser 

bestämmer vad som är möjligt att göra inom olika miljöer. I studien är miljöerna som barnen vistas i 

inte enbart fysiska utan de är också diskursiva i den mening att de bär upp föreställningar om vad man 

ska göra där och vem man blir i dessa miljöer (Nordin-Hultman 2004:51). Varken subjektet eller 

miljön ses som något konstant, objektivt och oberoende, utan i en ständig pågående förändring. 

Beroende på vilka normer som finns inom en miljö påverkas vilka subjektskapanden som blir möjliga 

där. Dessa perspektiv på diskurs och subjektskapande gör det möjligt att se miljöns betydelse för det 

som pågår här och nu (Nordin-Hultman 2004:174-177). 

Begreppet performativ används i studien utifrån ett posthumanistiskt perspektiv. Anna Palmer (2011) 

förklarar genom begreppet performativ agens hur ett bestämt ting får saker att hända runt omkring det 

dag efter dag på samma sätt. Det beroende och återproducerande som tinget skapar, genom att få oss 

att göra på samma sätt dag efter dag på samma plats, skapar en förståelse av oss själva och andra. Det 

vill säga att miljön och materialen är aktiva i subjektskapandet (Palmer 2011:43). När även passiva 

objekt betraktas som aktörer betraktas också materialiteterna som agentiska. Med anledning av detta 

står vi också ständigt i förhållande till andra element såsom ting och djur som existerar i vår värld, då 

dessa också påverkar oss (Hultman 2011:9). Med begreppet ickemänniskor, där även passiva objekt 

betraktas som aktörer i konstruktionen av världen, kan vi i mötet med barnen förstå att material och 

miljö påverkar deras samspel. Med synen på materialitet som agentisk blir exempelvis en pinne en 

aktör som får saker att hända och kan påverka och göra skillnad (Hultman 2011:30-31). Författaren 

menar också att ord och begrepp kan vara aktörer som påverkar det som sker. På så sätt blir saker inte 

bara symboler eller representationer för idéer utan de blir också producenter av idéer och är på så vis 

med i skapandet av det som sker (Hultman 2011:32, 37). 

I studien är synen på material som agentiska grunden i sättet att se hur miljö och material påverkar 

barnens lekaktiviteter. Vidare används begreppet intra-agera som Palmer (2011) betonar handlar om 

vårt samspel med materialiteten. Hur barnet intra-agerar med det materiella beror på hur de materiella 

miljöerna är utformade. Materialiteten får på så sätt betydelse och kan påverka och förändra vårt 

beteende, de gör något med oss. När vi uppmärksammar materialet som agentiskt och tillskriver de 

påverkan blir det än mer viktigt hur vi organiserar till exempel förskolors utemiljöer (Palmer 2011:43). 

Ett begrepp som ligger nära intra-agera, som är centralt i studien i koppling till barns lek, är 

transformation. I intra-aktion mellan material, miljö och barn transformerar barnen i leken materialet 

och miljön till något annat än vad det är. På detta sätt vill vi skilja på begreppen intra-agera och 

transformation i studien. 
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Barnperspektiv 
Studien utgår ifrån Gunilla Halldéns (2003) framskrivning av begreppet barnperspektiv med intresset 

att lyfta fram barnens perspektiv på den miljö de dagligen vistas i. Då den ende som kan ha ett barns 

perspektiv är barnet själv, försöker vi få tag på barns egna upplevelser genom ett barnperspektiv. 

Halldén (2003) menar att när man utgår från ett barnperspektiv lyssnar man till barns röster och tolkar 

deras utsagor. Begreppet barnperspektiv syftar till att fånga de villkor för att vara barn under den tid 

eller det sammanhang som barnet ingår i. Med syftet att studera hur barns lek möjliggörs i två olika 

miljöer försöker vi fånga villkoren för att vara lekande barn i de här två miljöerna. Hur barn påverkas 

av beslut som fattas är det som blir viktigt när vuxna väljer att ta ett barnperspektiv. Då ett barns 

perspektiv ska diskuteras måste det vara barnet själv som har lämnat sitt bidrag, vilket görs i studien 

genom rundvandringsintervjuer. Halldén (2003) menar att när man studerar strukturerna som skapar 

betingelser för barns liv, kan man få tag på barns perspektiv. I barnens strukturerade beteende kan man 

få syn på hur olika beslut påverkar barnen själva. Ett sätt att närma oss ett barns perspektiv i studien är 

att studera hur olika beslut påverkar barns möjligheter till lek (Halldén 2003:12, 14). När man lyfter 

fram ett resultat med bakgrunden av att barndomen både är historisk och kulturellt förankrad, att 

dagens barn växer upp i ett annat ”rum” än dagens vuxna, så blir resultatet speglat ur ett perspektiv där 

barnens verklighet är tagen på allvar och inte bara en bild av att barndom är en övergående fas. Barn 

studeras som intressanta i sin egenhet som barn och inte som objekt (Halldén 2003:16). Studien har 

därmed som utgångspunkt att dagens barn har andra referenser till sina lekar än vad vi hade som barn. 

Därför försöker vi under observationer hålla oss frågande till vad barnen gör när vi själva inte förstår. 

Metod  

Val av metod 
I studien används kvalitativ metod. Göran Ahrne & Peter Svensson (2011:11) använder begreppet som 

övergripande för typer av metoder som inte analyseras kvantitativt med statistiska verktyg. Enligt Pål 

Repstad (2007) är kvalitativa metoder lämpliga när man söker förståelse för lokala skeenden och det 

karakteristiska i den specifika miljön man studerar. Kvalitativ metod är därför lämplig för studien då 

den syftar till att undersöka leken i förhållande till två specifika utemiljöer och intresset i att 

beskriva ”det som finns” i dessa två miljöer snarare än att generalisera (Repstad 2007:22). Genom att 

besöka förskolorna och där delta i verksamheterna möjliggörs studien syfte att undersöka två 

lokaliteter. 

Enligt Repstad (2007:15) betonar den kvalitativa forskningstraditionen nära förhållanden mellan 

forskare och miljön och personerna som studeras. Philip Lalander (2011) beskriver denna närhet som 
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en av grundförutsättningarna för att kunna kalla en studie etnografisk. Vidare innebär en etnografisk 

studie att försöka närma sig den andres perspektiv på det man studerar under en längre tid (Lalander 

2011:83-84). Under insamlingen av data efterfrågade barns perspektiv på sin utemiljö metodiskt. Då 

observationstiden på förskolorna endast var två dagar på vardera förskola, kan inte studien kallas 

etnografisk fullt ut, men kan snarare sägas vara etnografisk inspirerad. Änggård (2008) skriver utifrån 

Alan Prout att etnografiska metoder är att föredra när man forskar med ett barnperspektiv då det ger 

barn bättre möjligheter till delaktighet i produktionen av data. Vidare menar författaren att eftersom 

etnografiska studier sker i de studerades naturliga miljö ökar förståelsen för vilken mening det som 

sker har för dem man studerar (Änggård 2008:224). 

Observation är enligt Lalander (2011:83) av stor betydelse i etnografiska studier, eftersom etnografer 

lägger stort värde i att närma sig den miljö man studerar genom att vara ute på fältet. Lalander (2011: 

90) beskriver passiv och deltagande observation och båda dessa användes i studien. Repstad (2007:54) 

förklarar att om man som forskare intar en alltför passiv roll, kan detta påverka deltagarna så att de blir 

osäkra och undrar hur de ska bete sig. Lalander (2011:98) menar att denna forskareffekt kan dämpas 

genom att man som forskare är deltagare i det som sker. Författaren betonar dock att när man som 

forskare istället blir för aktiv kan detta påverka deltagarna till att sympatisera och vilja göra forskaren 

till lags, därför var avsikten att hitta en balans mellan passiv och deltagande observation. 

Öppna observationer gjordes i den meningen att vi var närvarande och deltagare i förskolornas 

verksamheter. Repstad (2007:41) menar att man i en öppen observation inte är tvungen att berätta i 

detalj för deltagarna exakt det man undersöker eftersom det kan leda till att deltagarna anpassar sig till 

detta. Därför gjordes i viss mån dolda observationer då det exakta syftet inte avslöjades (Lalander 

2011:88-89). 

Insamling av data har även gjorts med intervjuer i rundvandringsform. Ulla Eriksson-Zetterquist & 

Göran Ahrne (2011:56) menar att intervjuer i en etnografisk utgångspunkt fungerar som komplement 

till observationer. Vidare skriver författarna att forskaren med observationer kan beskriva fenomen 

utifrån sitt perspektiv, men för att närma sig en förståelse för de studerades perspektiv behöver man 

komplettera med frågor. Med studies syfte att närma sig barns perspektiv blev intervjuerna ett sätt att 

nå fördjupad förståelse av barnens upplevelser. I valet att låta barnen vara informanter om deras egen 

värld närmar vi oss barns perspektiv som vi avser att lyfta fram i studien. Genom att lyssna på vad 

barnen säger och tolka det som betydelsefullt menar Halldén (2003:14) att man väljer ett 

barnperspektiv som ligger nära ett barns perspektiv. 

Urval och avgränsningar 
Valet av förskolegårdar baseras på dess olikheter i miljö och materialtillgång. Den ena förskolan ligger 

i ett nybyggt område där naturmarker till största del är frånvarande. Förskolegården som är belägen i 
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området speglar den omkringliggande miljön i den meningen att naturen är frånvarande även här. 

Denna förskola kallas i fortsättningen “Stadens förskola”. Den andra förskolan ligger i en förort där 

naturmark och skog ingår i omgivningarna. Denna förskola kallas i studien för “Naturens förskola”. 

Liknande speglar denna förskolegård den omgivande närmiljön på så sätt att naturen är närvarande. I 

studien avgränsas undersökningsområdet till utemiljön som tillhör förskolan, det vill säga det som 

finns inom staketet, och tar inte hänsyn till övriga aktiviteter i utomhusmiljöer såsom utflykter till 

skogsområden eller parker. För att avgränsa vad som avses med miljö respektive material har vi delat 

in dessa i olika kategorier. Miljö avser allt som finns kvar på gården då löst material är undanplockat. 

Miljön är indelad i två olika kategorier; definierad miljö avser en miljö med ett bestämt 

användningsområde, och odefinierad miljö som en miljö utan förutbestämt användningsområde. 

Materialet är på liknande sätt indelat i två kategorier; definierat respektive odefinierat material, där det 

definierade materialet har ett bestämt användningsområde, som exempelvis hinkar, spadar, 

leksaksbilar, vilka oftast är inköpta material av förskolan. De odefinierade materialen saknar ett 

fastställt användningsområde. Dessa består oftast i naturmaterial som exempelvis sand, kottar och 

vatten, som finns tillgängligt för barnen oavsett om leksaksförrådet är öppet eller stängt. 

Avgränsningarna gällande vad som gick inom ramen för vad av barnens aktiviteter som var lek var 

vida. Eftersom vi inte på förhand kunde vara säkra på vad vi skulle få se på de olika förskolegårdarna 

och inte innan kunde känna till barns perspektiv på sin miljö, gick vi ut med en öppen inställning till 

vad lek kan vara. Med syftet att undersöka barns lek i förhållande till miljö och material riktades 

kameran mot aktiviteter där miljön eller det tillgängliga materialet tydligt utgjorde viktiga element. 

När vi var osäkra på om det barnen gjorde var lek frågade vi dem, i försök att närma oss barns 

perspektiv. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Totalt medverkade 48 barn mellan 4-6 år som godkänt sitt deltagande i studien. Vi har bortsett från 

aspekter som ålder och kön då det inte har haft någon betydelse i förhållande till studiens syfte som är 

att undersöka hur miljö och material påverkar barns lek. Förskolegårdarna som studerats beskrivs som 

följande; 

På Stadens förskolegård består den definierade miljön av en rutschkana, en lekstuga med öppna 

väggar med en diskbänk intill. Det fanns också en mindre sandlåda med tak, och en stor sandlåda. Den 

odefinierade miljön består av en konstgräskulle och nedgrävda bildäck på rad i sandlådan. Vidare 

fanns även asfalterad-, träbelagd- eller sandmark, ett traktordäck, två föredetta barnvagnsförråd med 

tak och ledstänger. 

På Naturens förskolegård består den definierade miljön av fyra traditionella lekhus. Där fanns även 

sandlådor, rutschkana, ett lok och en balanscirkel. Den odefinierade miljön består av stubbar och 

nedgrävda bildäck. Det fanns också gräsbelagd mark med en asfalterad gångväg över gräsplanen, 
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planterade buskar, träd, växter och två stora stenar. På båda förskolorna finns definierat material likt 

hinkar, stora och små spadar, leksaksfordon, kastruller, sandformar, sopborstar, bandyklubbor och 

bollar. 

På båda förskolegårdarna fanns även sand och vatten där vattnet var mer eller mindre tillgängligt på 

båda förskolegårdarna. På Naturens förskola fanns utöver vatten och sand även pinnar, kottar, små och 

stora stenar, jord och gräs. Det material som fanns på Stadens förskola utöver sand och vatten var 

vedträn. Då pedagogerna på båda förskolorna till viss del reglerade tillgången till miljö och material 

blev de även en del av miljön och därmed också indirekt deltagare i studien. 

Insamlingsteknik 
Inför insamlingen av data på förskolorna förbereddes intervjufrågor. Intervjufrågorna var av öppen 

karaktär med utrymme för följdfrågor utifrån svaren (se Bilaga 1). Underlaget för intervjufrågorna 

användes vid alla rundvandringsintervjuer och frågorna ställdes i samma ordning. Upplägget under 

intervjuerna var att den med tidigare relation till barnen intervjuade medan den andra filmade. 

Intervjuerna filmades utan avbrott mellan intervjupersonerna och kamerans fokus var inställt på den 

som blev intervjuad. Fördelen med rundvandringsintervjuerna var att barnen konkret kunde visa 

platser där lek uppstod och att barnen fick möjlighet att delge sina åsikter. Svårigheten i 

rundvandringsintervju var att tolka barnens utsagor. Ett observationsunderlag var också förberett för 

att kunna följa samma tillvägagångssätt under observationerna på båda förskolorna (se Bilaga 2). 

Underlaget lämnade också utrymme för att anpassas till situationen på plats. Med varsin kamera 

gjordes observationer där aktiviteter pågick samtidigt som vi även noterade vilka platser som inte 

utnyttjades av barnen. Fokus låg på att filma aktiviteter där barn använde miljö eller material. Under 

de tillfällen då vi inte var säkra på om barnens aktivitet hade med lek att göra frågade vi vad barnen 

gjorde. Film användes som huvudsaklig insamlingsteknik och även skriftliga trespaltsobservationer 

gjordes, när kameran uppenbart störde leken. Fördelarna med film menar Änggård (2008:224-225) är 

att man kan få en detaljerad och komplex information och att det går att fånga sådant som gester och 

miner som kan vara av avgörande betydelse för skeendet. Andra fördelar som Änggård (2008) tar upp 

är möjligheten att kunna gå tillbaka och se samma sekvens om och om igen. Nackdelar under 

insamlingen av data var att kameran ibland märkbart störde barnens lek. De etiska aspekterna att 

använda film som insamlingsteknik tas upp under avsnittet etiska principer. 

Genomförande 
Inför studien kontaktades de respektive förskolorna, vilka vi har haft kontakt med under utbildningens 

gång. Lalander (2011:91) betonar vikten av att få tillträde till fältet man studerar för att studien ska bli 

möjlig att genomföra. I kontakten med förskolorna inför studien beskrevs hur undersökningen skulle 



11 
 

genomföras och våra roller som observatörer/intervjuare. Pedagogerna var viktiga i 

vidareförmedlingen av information om besöket till barn och föräldrar. 

Två dagar tillbringades på varje förskola och vi var där tillsammans alla dagar. Lalander (2011:93) 

menar vidare gällande tillträde till fältet att det är viktigt hur aktörerna uppfattar forskarens avsikter 

och att vi ständigt sänder ut meddelanden till omvärlden om vilka vi är. Insamlandet av data inleddes 

därmed på plats med presentation för barngruppen under morgonsamlingen. Vi delgav barngruppen att 

vi skulle vara med utomhus och att vi då skulle filma och fotografera. Lalander (2011:93) skriver att 

faktorer som klass, kön och ålder kan spela in i mötet med dem man studerar. Pedagogrollen försökte 

“avsägas” genom att inte påverka det som skedde. Exempelvis ifrågasatte vi inte huruvida det barnen 

gjorde var tillåtet eller inte. Även rollen som lekkamrat avstods ifrån, men positionen som vuxen i en 

miljö för barn beaktades. Vi avvaktade med att gå ut på gården tills dess att barnen hunnit starta upp 

olika lekar. Därefter gick vi ut med en låg profil och inledde med att observera var på gården lekar 

pågick, samt fokuserade på vilka material som fanns tillgängliga. Vidare observerades barnens lekar i 

förhållande till miljöer och material. När vi uppmärksammande att ett material inte var tillgängligt 

blev vi nyfikna på relationen mellan miljö och barn vilket gjorde att vi under insamlingens gång blev 

mer observanta på då barnen saknade material eller om de bara hade tillgång till ett visst material och 

hur barnen i förhållande till det förändrade sitt beteende i miljön. 

Inför rundvandringsintervjuerna tillfrågades tre barn i taget om deltagande, och då det var möjligt 

utfördes rundvandringsintervjuer när det var tomt med barn på gården. Inledningsvis ställdes frågorna 

i del 1 (se Bilaga 1), till ett barn i taget och övriga barn som deltog följde med till den plats barnet 

visade. När alla barn svarat på frågorna i del 1 gjordes en till intervjurunda med frågorna i del 2. Árni 

Sverrisson (2011) beskriver hur medforskare kan aktiveras genom att låta dem delta i en rundvandring 

på området som studeras, för att få höra deras åsikter. Genom att efterfråga barnens åsikter blir de inte 

passiva objekt som bara lämnar ut information som ska tolkas (Sverrisson 2011:174). Förskolornas 

dagsplanering såg olika ut och därför tillbringades inte lika mycket tid utomhus. Därför blev 

observationerna på den ena förskolan insamlade under färre timmar. 

Databearbetning och analysmetod 
Databearbetningen började utifrån Jens Rennstam & David Wästerfors (2011:194-195) med att 

systematiskt sortera det insamlade materialet. Totalt bearbetades 129 observationer, sammanlagt en 

timmes film, samt fyra rundvandringsintervjuer som sammanlagt tog en timme. I ett dokument listades 

alla observationers filnamn som färgkodades utifrån förskola, med en tillhörande kortfattad 

beskrivning av vad som utspelade sig på filmen. Data delades in i kategorier, där varje frågeställning 

representerade en kategori, miljö respektive material. Därefter gjordes ytterligare underkategorier 

vilka baserades på Grahns (1997:91) uppdelning av miljö som antingen bärande på klara definitioner 
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eller inte. Därför delades data upp i kategorierna definierade eller odefinierade miljöer eller material. 

Vidare förfinades sorteringen ytterligare i respektive kategori i underkategorier som nu baserades på 

hur definierat/odefinierat material/miljö användes och hur tillgången på materialet såg ut (se Bilaga 3). 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, att materiella ting är agentiska och producerar idéer om vad 

som är möjligt att göra med materialen och miljön, kategoriserades materialet i grupper om huruvida 

miljön och materialen användes som de var tänkta att användas till eller inte i leken. När allt insamlat 

material var sorterat påbörjades reducering, där syftet enligt Rennstam & Wästerfors (2011:202-203) 

är att skapa en god representation av materialet. I det sorterade materialet valdes sekvenser ut från 

varje kategori som representerade båda förskolorna. Intervjuerna transkriberades för sig och användes 

som komplement till observationerna. Valet av de sekvenser som slutligen används i resultat och 

analys baserades på likheter och skillnader som framkom, då studien är en jämförelse mellan två 

förskolegårdar. De valda sekvenserna transkriberades i trespaltsdokumentationer och i resultat och 

analys har trespaltsdokumentationerna skrivits ihop som löpande text. 

Som transkriptionsnyckel används talstreck vid verbala uttryck och med parantes markeras vilket barn 

som talar. Barnen benämns som B1, B2 osv, observatör som O och intervjuare som I. Utrop markeras 

med utropstecken (!). Data har analyserats med betoning på de likheter och skillnader som studien 

lyfter fram, utifrån begrepp som transformering, intra-aktion, diskurs, performativ agens, agentiska 

material/miljöer och subjektskapande.  

Forskningsetiska aspekter  
De forskningsetiska principerna har tagits hänsyn till genom följande; För att tillgodose 

informationskravet har förskolorna och föräldrarna informerats både muntligt och skriftligt. Enligt 

Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petterson (2011:42) ska de medverkande alltid informeras 

om studiens syfte och vilken typ av data som avses att samlas in samt hur det kommer att användas. 

Barnen informerades av förskolan och föräldrarna och av oss på plats. När barnen informerades under 

morgonsamlingen klargjordes möjligheten att avstå från sitt deltagande. Utifrån samtyckeskravet har 

förskolorna tillfrågats muntligt angående samtycke att utföra studien hos dem. Skriftligt samtycke har 

begärts av föräldrarna, där de med sin namnteckning godkände sitt barns medverkan (se Bilaga 4). 

Barnens samtycke efterfrågades på plats samt under studiens gång. I samband med deltagarnas 

samtycke gällande filminspelning har vi även poängterat att samtycket inte är bindande och att de kan 

avsluta sin medverkan när som helst (Gustafsson m.fl. 2011:44). På plats var vi lyhörda för såväl 

muntliga som kroppsliga uttryck gällande att inte vilja bli filmad och tog hänsyn till detta i 

insamlandet av data. Av etiska skäl avbröts observationer där konflikter uppstod eller när leken stördes 

av vår närvaro. Gustafsson m.fl. (2011) betonar vikten av konfidentialitet vilket innebär att skydda 

deltagarnas identitet och integritet. Därför har vi i största möjliga mån avidentifierat såväl individer 

som förskolor. I bearbetningen arbetade vi med färgkoder för att avidentifiera förskolorna och i 
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studien används fiktiva namn på förskolorna. Alla barn benämns som “barn”, oavsett kön och ålder. I 

bilderna i bilagorna har så mycket som möjligt av omgivningen klippts bort för att avidentifiera 

förskolorna och dess närmiljö. Gällande nyttjandekravet skyddas materialet under studiens gång mot 

att obehöriga tar del av insamlad data, och kommer efter avslutad studie att raderas (Gustafsson m.fl. 

2011:67, 69). 

Studiens kvalitet 
Repstad (2007) menar att resultatet i många kvalitativa studier som endast undersöker en miljö riskerar 

att bli allt för närsynta, vilket också är risken i studien då den endast jämför en konstgjord miljö med 

endast en naturinspirerad miljö. Studien avser dock inte att låta den konstgjorda miljön representera 

konstgjorda miljöer överlag och den naturinspirerade miljön representera alla naturinspirerade miljöer, 

utan snarare att jämföra dessa två lokaliteter (Repstad 2007:38). Studien visar inte heller hur det alltid 

är på dessa förskolegårdar, utan endast vad som framkom under just de två dagarna som observerades. 

Om dessa två dagar hade varit förlagda under en annan vecka, månad eller årstid hade kanske helt 

andra saker observerats. 

Det insamlade materialet beror på vårt förhållande till vad barns lek är utifrån vad vi har med oss från 

förskollärarutbildningen, erfarenheter från förskoleverksamhet och egna lekerfarenheter, vilket är 

aspekter som kan påverka studiens tillförlitlighet. Den teoretiska utgångspunkten påverkar även hur 

data har tolkats och analyserats. 

Tillförlitligheten, gällande att fokus har vart detsamma vid insamlande av data på båda förskolorna, är 

hög genom de förberedda mallarna. Att samma intervjufrågor ställdes på samma sätt och i samma 

ordning utifrån mallen är också något som ökar tillförlitligheten. 

Barnen har varit informanter både under intervju och under pågående lek. Gällande intervjuerna 

gjordes tolkningar av barnens utsagor. Då barnen använde hela sitt kroppsspråk för att belysa sin åsikt 

och satte sig själv i direkt fysisk relation till miljön som berättades om och ibland också började leka 

den lek som berättades om, tolkades detta som mer giltigt än då någonting visades mer 

slentrianmässigt utan några känsloaspekter i berättandet om hur de upplever sin miljö. Ibland visades 

endast en miljö utan någon utsaga om vad brukade lekas där vilket vi tolkade som att barnet endast 

visade miljön, i avseendet att visa vad man kunde göra där, och då bortsåg vi ifrån det. När barnen 

frågades under pågående lek är deras utsagor inte ifrågasatta, utan har tolkats som sanna. 

Validiteten gällande de två miljöerna är hög, i den mening att vi har mätt det som syftet avser. Skulle 

studien överföras på andra miljöer skulle validitieten troligtvis istället bli låg exempelvis eftersom 

olika miljöer innehåller olika diskurser och normer som påverkar det som sker på varje förskola. 

Andra miljöer kan även vara utformade på andra sätt och då vi sett att miljöers utformning påverkar 



14 
 

barns lek skulle detta kunna vara något som förändrar resultatet. Materialtillgången kan också skilja 

sig från förskola till förskola. 

Metoddiskussion 
Att flera observatörer observerar samma fält har både för och nackdelar (Repstad 2007:39). Sverrisson 

(2011:172) menar att när man filmar riktas kameran alltid mot något som fotografen anser vara viktigt, 

den infångar ett snitt ur verkligheten, och en fördel med att vara på förskolorna tillsammans var att 

kameran kunde riktas mot två lekar eller olika delar av förskolegården samtidigt. Nackdelen som 

framkom i efterhand var att det hade blivit många dubbla observationer. Repstad (2007:54) menar att 

kameran kan upplevas som en fluga på väggen, den distraherar när man fått syn på den, vilket kan 

konstateras också var fallet. Ibland började barnen spexa när de upptäckte vår och kamerans närvaro 

varför observationen avbröts när kameran uppenbart påverkade leken. Repstad (2007:70) menar att 

genom att uppträda mer medvetet kan man mildra forskningseffekterna. Valet att använda öppna 

observationer menar Lalander (2011:90) innebär att man med sin närvaro påverkar det som sker. När 

barnen informerades om studien under morgonsamlingen fanns möjligheten att avsäga sitt deltagande, 

vilket även två barn gjorde. Under observationerna försökte vi att inte få barnen att känna sig som 

objekt, studerade i sin vardagsmiljö och försökte mildra forskningseffekten genom att hålla en låg 

profil och inte störa lekaktiviteter, men då barnen tog kontakt med oss svarade vi tillmötesgående på 

deras frågor.  

Mårtensson (2004:113) lyfter fram svårigheten att fånga barns fantasier i stunden då de själva ofta inte 

vill delge lekens innehåll. Vi upplevde att barnen i stor utsträckning gärna delgav lekens innehåll och 

svarade utförligt på våra intresserade frågor. Kanske på grund av att vi hade lyckats med att avsäga oss 

pedagogrollen berättade barnen om lekar som i vanliga fall kanske inte hade tillåtits av pedagogerna. 

Exempelvis berättades om lekar där de gjorde planer och fällor för att fånga andra barn, eller att i vår 

närvaro smyga upp en medtagen leksak hemifrån ur fickan och leka med, vilket egentligen inte var 

tillåtet. 

Intervju som metod har enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:56) vissa svagheter. Författarna 

betonar att intervjun är resultatet av ett samtal på en viss plats och under ett visst tillfälle där det sagda 

kan ha andra syften är vad forskaren förstår. Därmed kan vi inte veta om vi hade fått andra svar om vi 

hade frågat andra barn, om barngrupperna hade haft annan sammansättning eller om det hade varit en 

annan veckodag. Resultatet kanske också hade blivit ett annat om materialen hade varit ute på gården 

under rundvandringarna. I analysen av insamlad data skapades en fokuserad sortering av data då vi 

sorterade data i respektive kategori och i underkategorier. Här blev olikheter och skillnader tydliga. 

Vår kategorisering av data är som Ahrne & Svensson (2011:202) skriver en konstruktion av forskaren 



15 
 

som beror på teoretisk grund och forskarens perspektiv. Hade den teoretiska utgångspunkten varit en 

annan hade förmodligen kategoriseringarna sett annorlunda ut och så även resultatet.  

Resultat och analys 
Inledningsvis analyseras lek kopplat till miljöer som bär på klara definitioner om vad som ska lekas 

där, för att sedan lyfta fram hur de definierade miljöerna transformeras i lek på andra sätt än det 

uttänkta. Därefter analyseras kopplingar mellan barns lek och de odefinierade miljöer som fanns på 

förskolegårdarna. Slutligen analyseras kopplingarna mellan definierat respektive odefinierat material 

och lek. 

Definierad miljö 
En analys av observationerna visar att det både på Stadens och på Naturens förskola skapas lekar i 

definierade miljöer som speglar de definierade miljöernas användningsområden. På Stadens förskola 

används här till exempel en köksbänk som står i anslutning till ett lekhus i en lek där barnen bakar: 

B1 står vid en köksbänk och “bakar” med sand och vatten. 
(B1) -Nu ska jag göra chokladbollar.  
B1 tar upp geggamoja ur en hink och formar till en boll med sina händer. 

Även på Naturens förskola blir detta tydligt under en rundvandringsintervju: 

(I) - Skulle du vilja visa vart du brukar vara? 
(B1) - Här.  
B1 går iväg till tåget. 
(I) - Här brukar du vara, vad brukar du göra när du är här? 
(B1) - Jag brukar leka 
(I) - Skulle du vilja berätta om någon lek som du brukar leka här? 
(B1) - Jag brukar leka att. Tunnelbana. Och vi stannar i Malmö 

Barn och miljö intra-agerar och genom tågets performativa agens, som sänder ut idéer till barnet om 

att tåglekar ska lekas där. Genom att barnet agerar i enlighet med miljön upprätthålls den ordning som 

miljön sänder ut. Utifrån ett subjektskapande kan man tänka sig att barnet följer det miljön är avsedd 

för och på så sätt skapar barnet en bild av sig själv i den här miljön som ett barn som gör rätt. 

Observationer visar att barn och de definierade miljöerna intra-agerar och att barnen i detta samspel 

transformerade miljöerna till någonting annat i leken. Här blir miljön runt rutschkanan på Stadens 

förskola en aktör i leken. Barnen berättar:  

(O) - Vad gör ni? 
Fyra barn är vid rutschkanan. B1 befinner sig uppe på kullens topp där rutschkanan börjar. B1 
pekar ner mot rutschkanans slut. 
(B1) - Vi lekar att vi fiskar och där nere simmar hajarna 
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B2 kommer upp längs kanans kant och pekar på det mörkblå området runt rutschkanan. 
(B2) - å de här är vatten, vi leker att det här är vatten. 
(B1) - jaa. å jag brukar fiska 
B1 plockar upp en bandyklubba och hänger en hink med lina på klubbans blad. Sedan sänks 
den ned för rutschkanan (föreställande ett metspö). B2 springer nerför kullen och börjar klättra 
upp för kanan. B2 försöker med hjälp av fiskespöet klättra upp. Barnen skrattar.  

Området kring rutschkanan har en mörkblå färg och 

har en mjukare yta än asfalten som gränsar till 

området. Det mörkblå underlaget ger bra fäste för 

fötterna när man springer uppför kullen och är inte 

lika hårt att ramla mot som asfalten, så troligen fanns 

ett säkerhetsperspektiv med i utformningen av 

miljön. På Naturens förskola observerades också 

exempel där definierade miljöer transformerades i 

leken och vars agens tycktes uppmana till andra lekar 

än miljöns uttänkta användningsområde. Här blir ett lekhus en klättervägg: 

B1 börjar återigen klättra upp på hustaket genom att använda plupparna som sitter där. Genom 
att sätta fötterna på plupparna får barnet stöd och kan ta sig upp. B2 börjar också ta sig upp på 
taket och använder också plupparna som hjälp för att ta sig upp. Tillslut har de båda tagit sig 
upp på taket. Barnen skrattar. B1 glider på sidan ner för takets sluttning och tar ett skutt ner, 
för att sedan klättra upp igen. En pedagog får syn på barnens aktivitet och barnen får en 
tillsägelse och uppmanas att komma ner från taket.  

På taket sitter pluppar som döljer 

uppstickande skruvar. När barn och pluppar 

intra-agerar uppstår en klätterlek som utav 

barnens utsagor verkar handla om att med 

plupparnas hjälp bemästra takets sluttning, 

för att sedan utmana sin kropp i akrobatiska 

konster. Att barnen får en tillsägelse att 

komma ner kan tolkas bero på att barnen 

beroende på miljöns utformning ser andra 

möjligheter om vad som kan lekas där än 

pedagogen. 

Odefinierad miljö 
Naturen beskrivs som odefinierad, men på båda förskolorna fanns miljöer som var skapande av vuxna, 

men som ändå hade odefinierade användningsområden. Utbudet av odefinierade miljöer skiljde sig 

mellan förskolorna, och observationerna visade att även om övervägande delen av miljön var 

definierad på Stadens förskola, hittade barnen odefinierade miljöer som i intra-aktionen kunde 



17 
 

transformeras. Observationer visade att en och samma miljö kunde få olika betydelse i olika lekar. 

Konstgräskullen var en sådan odefinierad miljö där olika slags lekar uppstod och blev en aktör på 

olika sätt i olika lekar. Här pågår en lek med inspiration från “Ben Ten”: 

B1 och B2 springer i en cirkel efter varandra längs konstgräskullens kant. De knuffas och 
brottas och använder kullens sluttning för att slänga sig nerför. De försöker få varandra att 
hamna utanför kullens inramning. När någon ramlat utanför möts de åter igen på kullens mitt 
och fighten börjar om. 

Utifrån barnens förklaringar av leken tolkas konstgräskullen i deras inre lekvärld som en plattform, 

som i “Ben Ten” används vid ”fighter”, och centralt i leken är att försöka hålla sig kvar på kullen. Med 

hjälp av barnens utsagor kunde vi nå en viss förståelse för vad leken handlade om. Kullen blir agentisk 

i förhållande till barnens lek eftersom 

barnen tillskriver kullen betydelse i leken 

och på så sätt får kullen leken att hända. 

Barnen transformerar kullen till plattformen 

i leken. Vid andra tillfällen transformerades 

kullen och miljön fick agens med andra 

egenskaper i barnens fantasilek genom att 

andra delar av kullens form tilltalades till 

andra lekar. Eftersom kullen är en odefinierad miljö finns det därmed utrymme att använda den till det 

som leken behöver. I en “heminspirerad” lek blev kullens kant istället en trappa som användes för att 

ta sig mellan övervåningen (kullens topp) och undervåningen (kullens botten) i hemmet. Under en 

rundvandringsintervju berättar ett barn: 

(I) - B3, skulle du vilja visa oss var någonstans du brukar vilja vara här på gården? 
(B3) - jag brukar vilja vara… 
B3 går mot kullen med konstgräs och ställer sig i hörnan av trappan. 
(B3) - jag brukar vara här.. 
(I) - Vad brukar du göra här då? 
(B3) - jag brukar rulla är, det var länge sen jag rulla här, å så brukar jag (paus) leka att det här 
är som ett rum, här nere och att det här är som en trappa. 
B3 pekar på kullens nedre del (när rummet beskrivs) och på trästolparna som sitter runt 
konstgräskullen (när trappan beskrivs). 

På Naturens förskola fanns liknande platser som var skapade av vuxna men med odefinierade 

användningsområden. I den här leken används nergrävda bildäck: 

B1, B2 och B3 hoppar runt mellan bildäcken. B1 tappar balansen och nuddar marken. 
(Alla) - Delfin! 
B1 tar ett steg upp på däcket igen och de fortsätter hoppa mellan dem. B1 stannar på ett svårt 
ställe. B2 kommer ikapp. 
(B2) - Hoppa! (uppmanande till B1). 
B1 hoppar vidare till nästa däck. B2 ramlar av däcket. 
(B2) - Delfin!  
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I den här leken intra-agerar miljö och barn i 

leken, vilket de berättar om. Leken handlar 

om att hålla sig kvar på bildäcken, och om 

man trillar ner på marken måste alla ropa 

“delfin” så snabbt som möjligt, och därefter 

tillåts man kliva upp på däcken igen. Däcken 

blir här likt konstgräskullen en aktör som gör 

leken möjlig, och med miljöns utformning intra-agerar barnen 

och däcken och denna lek uppstår i detta samspel. Bildäck 

fanns även på Stadens förskola men med en annan utplacering. 

Däcken var utplacerade djupt nergrävda i sandlådan på en lång 

rad. Inga observationer visar att denna miljö ingick i några 

särskilda lekar.  

På båda förskolorna fanns miljöer som inte var planerade för 

lek av vuxna men som ändå blev aktörer i barnens lekar. På Stadens förskola användes en plats som 

låg mellan förrådsbyggnaden och lekhuset intill ett stuprör. Denna plats var lite undangömd om barnen 

höll en låg profil. På Naturens förskola använde barnen en liten hörna längst bort på gården som ett 

tillhåll och utgångspunkt för jagalekar. Vi la även märke till att vissa miljöer som såg odefinierade ut 

hade en stark koppling till ett visst material och ifall pedagogerna inte hade plockat fram just det 

materialet en dag så förblev miljön oanvänd. På stadens förskola var det barnvagnsförråden som stod 

nästintill tomma när inte byggmaterialet var framme och på Naturens förskola användes inte området 

där barnen vanligtvis spelade bandy om inte förrådet med bandyklubbor var öppet. 

Definierat material 
På båda förskolorna fanns material som tydligt signalerade ett användningsområde. I observationerna 

framkommer hur materialens performativa agens gör att barnen använder tillgängligt material på det 

sätt som materialet är tänkt att det ska användas, men beroende på rådande diskurs framkommer även 

att barnen agerar olika i enhet till vad normen säger är rätt eller inte. Stadens förskola var utrustad med 

exempelvis kastruller och slevar som kan förstås som performativa agenter, vilka dag efter dag 

producerar ideér om matlagningslekar och genom att barnen agerar som materialet förutser skapas 

leken i förhållandet mellan barn och material. Observationen visar: 

B1 och B2 står vid köksbänken. B1 lyfter upp en kastrull från köksbänken. Häller över vattnet 
från kastrullen till en annan behållare tills kastrullen är tom på vatten. B2 använder ett vedträ 
som ”mortel” i en plastburk. B1 häller tillbaka vattnet från plasthinken till kastrullen. B2 tittar 
på. En pedagog kommer och säger till barnen att det är dags att städa för att gå in.  
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Andra material som också användes på sättet som det var tänkt var spadar, hinkar, sandformar, 

studsmatta och sopborstar. Liknande fanns det också material på Naturens förskola som skapade 

matinspirerade lekar så som tallrikar, muggar, slevar och vispar som denna observation visar: 

B1 sitter i sandlådan. B1 lägger upp sanden på en tallrik av plast och plattar till. B1 fördelar 
sanden så att den ligger jämnt fördelat på hela tallriken. En pedagog frågar B1 vad det gör, och 
får svaret “en paj”. B1dekorerar pajen med stenar och pedagogen ställer följfrågor om vad 
pajen innehåller. 

På båda förskolorna fanns alltså performativa agenter som var upphovet till de lekar som uppstod i 

förhållande med barnen. Spadar som dag efter dag får barnen att gräva. Observationer visade att det 

definierade material samlade barnen inom ett område, där materialet enligt diskursen hörde hemma. 

Till exempel när det bara fanns sandlåderelaterade material framme samlades barnen i sandlådan och 

stora delar av gården förblev outnyttjad. Båda förskolorna hade spadar och hinkar som bjöd in till att 

gräva och konstruera i sandlådan med. På Stadens förskola observerades: 

B1, B2 och B3 sitter i sandlådan. De håller på att gräva en ränna som de allt eftersom den blir 
längre och längre fyller med vatten. De varierar mellan att hämta vatten i olika behållare vid 
kranen vid husväggen och att gräva kanalen djupare och längre längs sandlådans kant. Med 
hjälp av spadar föser de vattnet vidare i rännan. 

Observationer visar att definierade material transformeras i stor utsträckning på Stadens förskola. Det 

definierade materialet var agentiskt och blev aktörer som möjliggjorde barnens lek. Som 

observationen nedan visar får både spadar och barnvagnar agentiska egenskaper när det definierade 

materialet transformeras i leken: 

Fyra barn är i sandlådan och konstruerar en bana där de ska köra med barnvagnar som har 
transformerats till monstertrucks. B1 gräver ner en spade mitt i vägen av banan. B2 och B3 
tittar på. B2 väntar in med monstertrucken. B2 kör förbi B1 med sin monstertruck.  
(B1) - Om man kör på dom här spadarna. Och gör så att dom ramlar. Då. Då. Då får man inte 
åka mer. 

En stund senare. B4 kör runt, runt, runt i banan längs sandlådans kant. B4 svänger undan för 
hinder som spadar och högar av sand. Ett annat barn kommer och sätter sig i sandlådan, mitt i 
banan, med en hink och spade och börjar gräva. B4 protesterar högljutt mot detta, och blir 
efter en stund tillsagd av en pedagog att köra barnvagnen någon annanstans.  

Vid flera tillfällen fick spadarna andra agentiska egenskaper, som till exempel en beståndsdel i denna 

byggkonstruktion. På Naturens förskola observerades inte att definierat material transformerades. 

Material, som inte tillhörde Stadens förskolas utbud, som barnen själva hade tagit med sig hemifrån 

användes även i lekarna. Det var exempelvis material som hårspännen, armband, leksaksbilar och SL-

remsa. Här plockas hårspännen fram, som vi senare fick höra användes som nycklar i en lek:  

B1 stoppar ner handen innanför galonbyxorna och plockar fram ett hårspänne ur fickan. B1 
sträcker sig över diskbänken och lägger hårspännet framför B2. B2 plockar upp hårspännet. 
B3 tar ett steg närmare. 
(B3) - Du fick en lila vad fuskit. 
Det uppstår en diskussion mellan barnen. 
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Inga observationer visade att material som var medtagna hemifrån användes i lekarna på Naturens 

förskola. 

Odefinierat material 
Det odefinierade materialet på Stadens förskola var som tidigare nämnts begränsat. Det enda 

odefinierade materialet som observerades som ingick i utbudet var vedträn, sand och vatten. Vattnet 

samlades inte naturligt på gården utan var något som reglerades av pedagogerna och kunde erbjudas 

från en kran. Material som stenar kunde hittas i ett begränsat antal om man letade flitigt i sandlådan 

och dessa blev aktörer i matlekar, som dekoration på sandkakor eller som ingredienser i grytor. 

Naturens förskolegård erbjöd ett större utbud av odefinierade material. Från de stora tallarna föll 

kottar, pinnar och barkbitar, omgivande buskar erbjöd både gömställen, grävmöjligheter och 

naturmaterial. Regnvatten samlas i pölar i den ojämna terrängen och blev på så sätt ett tillgängligt 

material beroende på väder. Här transformeras odefinierade material i leken: 

B1 bygger med sand, kottar och pinnar. Har fyllt en hink med sand och vänt upp och ner som 
en sandkaka. 
(O) - Skulle du vilje berätta vad du gör för någonting? 
(B1) - Okej. Det här är ett hus. Det är mörkt tegel här längst ner och ljust tegel här uppe. Här 
är staketet runt och en blomma (kotte) på toppen.  
B1 pekar ut vad som är vad på huset. Den mörka sanden är mörkt tegel och den ljusa sanden 
ljust tegel. Kottar ligger i en ring runt och bildar ett staket. Kotten på toppen är en blomma.  
(B1) - Oj, jag har glömt dörr och fönster. Vänta lite. 
Går och hämtar en tunn pinne och bryter av den på mitten. Använder spetsen och ritar en dörr 
och fönster i sanden.   
(B1) - Sådär, titta! 
(O) - Ja nu blev det dörr och fönster på huset också. 
(B1) - Jag ska också... 
Springer iväg och hämtar en lite tjockare pinne som bryts på mitten. Sätter pinnarna på toppen. 
Barn: Ljus på tårtan. 

Kottar, pinnar och andra odefinierade material finns i obegränsad mängd på gården. En tolkning är att 

barnen inte behöver vakta de odefinierade materialen som samlats in och som var aktörer i lekarna. 

Observationer visar att det pågick ett sökande av odefinierat material som sträckte sig utanför 

förskolegårdens staket på Stadens förskola. Materialet som barnen lade mycket tid på att samla ihop 

höll de sedan nära sin lek. Det odefinierade materialet och barnen intra-agerade i lekarna. I denna 

observation visas bland annat hur små blad i samspelet med barnen transformeras till “nimobåtar”, och 

skräp som prislappar i leken. Observation 1: 

B1 och B2 har samlats runt en vattengrop. B1 sitter på huk och B2 står bredvid. 
B1 flyttar omkring något i vattnet. B2 står och tittar på. 
(B1) - Här är den andra nimobåten. 
B2 sätter sig ner på huk och tittar närmare på vattengropen. B2 reser sig upp och går fram 
och böjer sig ner intill husväggen. 
(B2) - jag har hittat en nimobåt. 
B2 håller en spade i handen och på spadudden ligger ett litet blad. B1 plockar bladet från 
spaden, som B2 håller nära vattnet och lägger mer bladet i vattnet. 
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(B2) - Ska jag hämta fler? 
(B1) - Ja, jag vaktar  
B2 springer iväg mot staketet. 

Observation 2: 

B1 och B2 sitter i sandlådan. De har gjort sandkakor i sanden. B1 håller i en tejpbit och lägger 
den på en av sandkakorna, 
(B1) - detta är en prislapp. 

På Naturens förskola skapades möten med sådant som skedde utanför förskolegårdens staket. Barnen 

uppmärksammade vid ett tillfälle en katt som, utifrån barnens utsagor, ofta återkom till förskolan. Det 

uppmärksammades även myror, sniglar och fåglar som fanns på gården. Djuren skapar meningsfulla 

möten och blir aktörer i barnens lekar:  

B1 sitter uppe på en stor sten med huvudet böjt över något. Har en tunn pinne i ena handen. 
(O) - Vad gör du för nåt? 
(B1) - Jag gör en soppa. Till den där myran. 
B1 hoppar ner från stenen och hämtar grus och jord och återgår till stenen för att lägga i 
ingredienserna i “soppan” i en naturlig grop i stenen.  
(B1) - Åhnej var är du myra? Hallå. 
Hittar myran som har krupit längre ner på stenens sida. Försöker locka upp den igen till 
“soppan”. 

Då djur är möjliga att ha som aktörer i leken på Naturens förskola blir det en tillgång som barnen på 

Stadens förskola inte har, då inga djur ingår i några av observationerna från Stadens förskola. 

Diskussion  
Utifrån den teoretiska utgångspunkten för studien visar analysen att det finns både likheter och 

skillnader mellan vilka lekar de båda förskolegårdarnas miljö och material bjuder in till. En likhet 

gällande lek i definierade miljöer på de båda förskolegårdarna är, som observationerna visar, att det 

uppstår lekar som helt speglar det uttänkta användningsområdet. Ytterligare likheter är att de 

definierade miljöerna och barnen intra-agerade på andra sätt och miljöerna transformerades därmed i 

leken och fick nya egenskaper. På båda förskolorna fanns miljöer vars agens för barnen skiljde sig från 

pedagogernas syn på vad miljön skulle användas till. 

På båda förskolorna fanns odefinierade miljöer, och även om naturen lyste med sin frånvaro på 

Stadens förskola så fanns miljöer som inte var definierade även där. På Naturens förskola fanns det ett 

större utbud av miljöer som var odefinierade och en likhet är att miljöns egenskaper i stor utsträckning 

var en viktig aktör i leken. Ytterligare en likhet var hur vissa miljöer var beroende av särskilda 

material som reglerades av pedagogerna. En skillnad gällande de odefinierade miljöerna var att 

Naturens förskola erbjöd naturliga möten med naturen i leken, vilket inte observerades på Stadens 

förskola.  
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På båda förskolorna observerades att definierade material samlade barnen i den miljö där materialet 

hade stark koppling. Ytterligare likheter är att man på båda förskolorna städar undan definierade 

material innan man går in. En skillnad som analysen visar är användningen av definierande material i 

lek. På Stadens förskola transformerades definierade material i stor utsträckning, till skillnad mot 

Naturens förskola där dessa inte används till något annat än det var tänkta att användas till.  

På båda förskolorna verkade det odefinierade materialet vara en stor tillgång i lekarna. Skillnaderna 

som observerades var att barnen på Stadens förskola sökte material utanför gårdens avgränsning och 

att det pågick ett samlande och vaktande av de odefinierade material, vilket inte var fallet på Naturens 

förskola. Tillgången och utbudet av odefinierade material på Naturens förskola var större än på 

Stadens förskola, och ytterligare skillnader var att det användes medtagna saker hemifrån i leken på 

Stadens förskola.  

Resultatdiskussion  
Då naturen lyfts fram som den bästa miljön för barns fantasiutrymme och definierade miljöer som 

motsatsen i tidigare forskning, är vi efter denna studie inte längre säkra på att så är fallet, då vi fått syn 

på att barnens fantasiutrymme även var stort i de definierade miljöer som studerades. Analysen visar 

hur definierade miljöer på de båda förskolegårdarna på olika sätt blir aktörer i lekarna. Som exempel 

ses köksbänken och tåget som producenter av idéer om vilka lekar som kan lekas där, och genom tåget 

och köksbänkens performativa agens upprätthålls diskurserna om vad miljöerna ska användas till. 

Miljöerna berättar för barnet vem man kan bli där, vilket har betydelse för subjektskapandet. Grahn 

(1997:7) framhåller att definierade miljöer minskar barns fantasiutrymme och att det kan vara svårt att 

göra transformationer där. Analysen visar dock på att transformationer av definierade miljöer gjordes 

vid flera tillfällen på båda förskolorna, vilket kan bero på att vår syn på vad lek är skiljer sig från 

Grahns perspektiv på lek. Definierade miljöer behöver inte enbart som Grahn (1997) menar utgöra 

hinder för fantasin, utan kan utifrån Knutsdotter Olofsson (2003) istället stödja fantasin. Det kanske 

rent av kan vara lättare att hålla sig kvar i lekens värld om man slipper hålla i minnet att en stubbe är 

en köksbänk eller att en trädstock är ett tåg. Definierade miljöer kan därför tolkas ge upphov till 

subjektskapande där barnet upplever sig själva som lekkompetenta.  

Knutsdotter-Olofsson (2003:126) lyfter fram att leken är beroende av att tillåtas använda material på 

andra sätt än vad de är tänkta för, vilket i studien även innefattar miljöer i den meningen att de 

definierade miljöerna transformeras i leken. Att det mörkblå området kring rutschkanan skulle kunna 

transformeras till vatten var troligtvis inte något som planerades i upprättandet av miljön, utan snarare 

tänkte på säkerheten. I leken blir omgivningen en aktör, det mörkblå området blir vatten och 

rutschkanans sluttning bildar känslan av djup. Mårtensson (2004:109) tillskriver naturen egenskapen 

av att vara medskapande i leken, vilket omgivningen även blir i denna lek trots att naturen är helt 
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frånvarande. På liknande sätt intra-agerar plupparna på taket med barnen och i samspelet uppstår en 

klätterlek. Förskolegårdarna är skapade av vuxna, och beroende på barnsyn arrangeras miljöerna 

utifrån föreställningarna om vad ett barn är (Sommer 2008:40). Miljöerna bär på diskurser om vad 

man kan och tillåts göra där och här kan anas en konflikt mellan plupparnas agens och rådande diskurs 

då klätterleken avbryts när den upptäcks. Att klätterleken avbryts kan tolkas som att den överskridit 

gränsen av vad som tillåts inom diskursen och beroende på pedagogens barnsyn om vad ett barn klarar 

av, men också att miljöns agens i förhållande till barnet skiljer sig från hur pedagogen upplever 

miljöns signaler. Utifrån en poststrukturell syn på subjektskapande, där subjektet påverkas av 

förutbestämda regler om vad som blir möjligt i en viss miljö, förhåller vi oss till det som inom normen 

anses varar rätt (Nordin-Hultman 2004:168). Här får plupparnas agens företräde över diskursen i 

barnens värld, vilket inte vuxenvärlden accepterar. Liknande blir monstertruckleken bortvisad från 

sandlådan till förmån för leken som ”egentligen” ska lekas där, även fast sandlådan i princip är den 

enda platsen på gården som erbjuder ett ojämnt underlag, vilket är ett viktigt inslag i 

monstertruckleken. Leken där barnen transformerar rutschkanan tolkas istället inom ramen för vad 

diskursen tillåter. Vi kan härmed konstatera att transformationer av definierade miljöer är möjliga så 

länge de sker inom ramen för vad rådande diskurs tillåter.  

Analysen visar att förskolegårdarnas planerade men odefinierade miljö skapar fantasiutrymme för 

barns lek. Som tidigare nämnts menar Grahn (1997:7) att naturen lämnar ett större fantasiutrymme än 

en planerad miljö. Det som framkommer i analysen är att även planerade miljöer kan vara 

odefinierade, och att barns möjlighet att skapa fantasiutrymmen uppstår även där. Grahn (1997) tar 

vidare upp hur miljöns utformning förändras då barn använde den i sina lekar. I analysen lyfts två 

planerade men odefinierade miljöer fram; en konstgräskulle och en plats där bildäck är nergrävda i 

marken. Kullens form och inramning och däcken som på sättet de är utplacerade tycks båda vara 

platser som är optimala för att skapa fantasiutrymme för barnen. Både kullen och däcken får olika 

mening i olika lekar.  

Fjørtoft (2001:111) tar upp hur miljöns utformning påverkar och bidrar till barns lek. Något som blir 

tydlig i analysen är att miljöer som egentligen hade samma egenskaper men som var utformade på två 

olika sätt hade betydelse för att barnen och platsen skulle intra-agera med varandra. Så som bildäcken 

var utplacerade på Stadens förskola såg vi ingen intra-aktion mellan däcken och barnen i 

observationerna, som vi gjorde mellan däcken och barnen på Naturens förskola. Fjørtoft (2001:113) 

utgår ifrån naturmiljö i sin studie, men vi menar att även planerade miljöer som är odefinierade har 

betydelse i hur de är utformade för att de ska bidra till barns lek.  

På båda förskolegårdarna fanns det miljöer som var oplanerade och då även odefinierade. Miljöer där 

barnen tyckte sig skapa ett eget utrymme för att skydda sin lek. Knutsdotter Olofsson (2003:28) 

beskriver en plats där barn har möjlighet att komma undan övriga lekar för att hitta ett sätt att hålla 

kvar den koncentration som den egna leken kväver. Dessa miljöer fanns till större del på Naturens 
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förskola men vi såg även miljöer på Stadens förskola där barnen kunde hålla sina lekar ifred. Vidare 

observerades att vissa miljöer hade en stark koppling till ett visst material. Nordin-Hultman (2004:99-

100) tar upp hur pedagoger kan sätta barnen i en beroendeposition då pedagoger i sin maktposition 

reglerar tillgången av exempelvis ett material. Det blev i observationerna tydligt hur barnen använde 

miljön i sina lekar, att vissa platser tappade agens då det material som hade stark anknytning till 

platsen inte var tillgängligt. När ett material inte gick att använda på den delen av miljön där materialet 

hade stark anknytning till platsen kunde vi se hur det ledde till att utrymmet på förskolegården 

krympte och att barnen samlades på en mindre yta än vad som egentligen var nödvändigt. Att barnen 

på Naturens förskola hade möjlighet att i leken skapa kontakt med insekter och små kryp gjorde att det 

existerade ytterligare aktörer som hjälpte till att ge barnens lek meningsfullhet. På Stadens förskola 

observerades inte några möten med insekter och småkryp inom förskolegårdens staket. Därför blir 

inga djur aktörer som skapar meningsfullhet till barns lek.  

Likheter som framträder i analysen gällande definierat material var att en del av dem starkt signalerade 

i vilken miljö det skulle användas. När endast dessa material fanns tillgängliga användes endast de 

miljöer som materialen var kopplade till, och resten av gården förblev outnyttjad. När endast material 

som i diskursen var knutna till sandlådan erbjöds centrerades lekarna till sandlådan. När 

materialtillgången regleras menar Nordin-Hultman (2004:99-100) att barn lätt hämmas i sina 

aktiviteter, då material som kunde ha utvecklat leken eventuellt inte tas fram. På båda förskolorna 

plockades allt definierat material in i förråden efter varje utevistelse. En tolkning är att diskursen på 

båda förskolorna innehåller en syn på att barn behöver lära sig att plocka undan, vilket gör det svårt att 

återuppta leken där den avbröts vid ett senare tillfälle. Möjligheten att materialen och de lekar som är 

uppbyggda kring dessa får inspirera andra barn, som kommer ut vid andra tillfällen på dagen, går på 

detta sätt förlorad. Om det definierade materialet vid diskbänken hade fått stå kvar hade barnen kunnat 

uppta leken där den avbrutits på eftermiddagen istället för att börja om, eller att hur materialet var 

placerat inspirera nästa barngrupp som kom ut på gården till samma eller andra lekar. Då diskursen om 

ordningshållande endast gällde det definierade materialet fanns möjligheten att spara lekar med 

odefinierade material. Möjligheten för att återuppta leken var därmed större på Naturens förskola, 

eftersom det fanns ett större utbud av odefinierade material där.  

På båda förskolorna fanns definierade material med ett tydligt användningsområde och som barnen 

också använde för det uttänkta användningsområdet. Utifrån subjektskapande förhåller sig barnet till 

det som finns runt omkring i förhållandet till vad diskursen säger är rätt. Barnen tolkas på så sätt 

använda definierat material som det är tänkt att det ska användas. En intressant skillnad gällande 

definierade material på de två förskolegårdarna handlar om hur de används i lek. Knutsdotter Olofsson 

(2003:126) beskriver hur materialet som barnen har tillgång till skapar vidgade möjligheter om det är 

tillåtet att använda materialet på flera sätt än det tänkta. På Stadens förskola transformerades det 

definierade materialet i stor utsträckning, vilket vi inte alls observerade på Naturens förskola. Änggård 
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(2008:231) lyfter fram att naturmaterial skapar större möjlighet för barn att göra transformationer och 

att naturmaterialen därmed skapar större utrymme att fantisera än med tillverkade leksaker. Utifrån 

resultatet kan det ifrågasättas hur det kommer sig att dessa transformationer av definierade material 

gjordes på Stadens förskola men inte på Naturens förskola. Kan det vara så att det krävs mer fantasi att 

transformera definierade material, eftersom de så starkt talar om vad det ska användas till? Utifrån 

subjektskapande kan det förstås som att barnen på Stadens förskola anpassat sig efter det material som 

erbjuds, och i avsaknaden av odefinierade material blir barnen hänvisade till att använda definierade 

material i transformationerna. Enligt Burr (2003:64) är det diskursen inom ett sammanhang som 

bestämmer vad som är tillåtet att göra eller inte. Om det enligt diskursen inte hade varit tillåtet att 

använda definierade material på ett annat sätt skulle lekmöjligheterna förminskas ytterligare.  

Änggård (2008) menar att naturmaterial erbjuder ett större fantasiutrymme framför tillverkade 

leksaker men då observationerna visat att barnen i stor utsträckning transformerar definierade material 

blir det intressant att diskutera om det egentligen spelar någon roll för leken om det hade varit pinnar 

istället för spadar som transformeras till hinder i monstertruckbanan. Det handlar inte om, att 

definierade material inte kan transformeras i lika stor utsträckning som odefinierade, utan det handlar 

om hur den rådande diskursen förhåller sig till detta. Då definierade material oftast finns i begränsad 

mängd, blir det problematiskt när till exempel alla spadar som finns har transformerats till hinder i 

monstertruckbanan och andra barn vill använda spadarna att gräva med. Vilken lek får då företräde? 

Hade barnen använt pinnar till sitt staket i monstertruckbanan så hade troligtvis aldrig materialet 

kunnat ifrågasättas då ett odefinierat material oftast finns i en obegränsad mängd och materialets 

egenskap hade heller aldrig ifrågasatts. Rådande diskurs blir tydlig när grävandet får företräde över 

monstertruckbanan i observationerna. I det insamlade materialet framgår inte att transformationer av 

definierat material görs på Naturens förskola, vilket antingen kan handla om en diskurs där materialen 

inte används till något annat än vad det är, eller att barnen istället använder odefinierade material i 

transformationerna, vilket vi återkommer till. 

Att naturmaterial lämnar möjlighet för barn att i sin fantasi transformera det odefinierade materialet, är 

tydligt i resultatet och detta är även något som både Grahn (1997) och Änggård (2008) lyfter fram i 

sina studier. I observationerna gällande användandet av det odefinierade materialet fram kom att 

barnen använde det odefinierade materialet som en betydande tillgång i sina lekar på olika sätt. I vår 

inledning förklarar vi hur vi själva använde olika naturmaterial för att möjliggöra våra skapelser som 

tårtan och brudbuketten utgjorde. Det tycks, utifrån våra observationer, att det odefinierade materialet 

får agens i barnens lekar. Ibland bildar kottar ett staket och ibland en ingrediens i en gryta. När det är 

svårt att få tag på denna typ av material sökte sig barnen utanför förskolegårdens staket, som barnen på 

Stadens förskola gör. I förhållande till subjektskapande som belyser hur barn förhåller sig och 

anpassar sig till den miljön som de befinner sig i blir det intressant att ifrågasätta varför barnen söker 

material utanför förskolegården. Att barnen på Stadens förskola söker material utanför staketet ser vi 
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som att barnen saknar tillgång av material inom förskolegårdens staket och därför har anpassat sig och 

hittat sätt att få tag på andra material. Det som barnen på Stadens förskola använder i sina lekar är 

skräpmaterial som har kommit in på gården av en slump. Att barn leker med skräp kan ha en negativ 

klang men det framkommer att dessa material får agens i barnens lek och blir på så sätt också en 

tillgång i leken. På Naturens förskola fanns väldigt mycket odefinierat material att tillgå och här såg vi 

inte heller att barnen hade något behov av att söka sig utanför förskolegården för att få tag i ett nytt 

material.  

Slutligen, vad som är betydelsefullt i diskussionen om material menar vi är att vare sig det är 

naturmaterial, definierat material, skräp eller leksaker medtagna hemifrån så är det material som 

barnen ser som tillgångar i sina lekar och har betydelse i bans lek. Det är också viktigt att lyfta fram 

materialens betydelse eftersom mycket av den tidigare forskningen ofta belyser det naturliga som 

fördelaktigt för barns lek.  

Slutsatser 

Avsikten med studien var att med ett barnperspektiv undersöka kopplingar mellan miljö och material 

och hur dessa påverkar möjligheterna till barns lek. Likt vad tidigare forskning framhåller visar 

studien hur definierade miljöer både kan utgöra hinder och vara en tillgång i barns lekar. Vidare 

framkommer att inte enbart naturmiljöer är medskapare i leken, utan att även planerade miljöer kan 

vara det, beroende på utformning. Även om förskolegårdarna från början är planerade och anlagda 

finns odefinierade miljöer som bjuder in barnen till lek på båda gårdarna. Barn och miljöer intra-agerar 

utifrån vad barnen ser är möjligt, vilket kan skilja sig från vuxnas perspektiv på vad som är möjligt i 

miljön. Vi vill betona det positiva i att barnen hittar nya sätt att intra-agera med miljön och material 

och vikten av att som pedagog då vara lyhörd för vad miljöernas utformning kan producera för idéer 

hos barnen. Viktigt är att ifrågasätta och reflektera över vad det kan tänkas bero på när vi inte ser att 

barnen och miljön intra-agerar? Till sist vill vi lyfta fram vikten av medvetenhet kring hur diskurser 

påverkar barns möjlighet till lek. Pedagogers regleringar av tillgången på material och det som 

pedagogerna tillåter påverkar vilka lekar som uppstår. Medvetenheten kring materialet och miljöns 

betydelse för barns lek är betydelsefull om pedagoger utifrån läroplanen ska skapa miljöer med stora 

lekmöjligheter.  

Vidare forskning 
Med slutsatsen att medvetenheten kring utomhusmiljön på förskolan är viktig skulle det vara intressant 

att göra en studie med frågeställningen: vilka diskurser ligger bakom olika beslut som pedagoger fattar 

i de miljöer som intra-agerar med barn? Något annat vi uppmärksammade då vi befann oss ute i 

verksamheterna som skulle vara intressant att studera vidare, gäller de kamratkulturer som framträdde 
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exempelvis när ett material användes för att visa sin grupps tillhörighet och på detta sätt skilja ut sig 

från övriga barn.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
Rundvandringsintervju 
Del 1 

• Kan du visa oss vart du brukar vara på gården? (alt. vart ni brukar leka?) 
• Kan du berätta om en lek som du brukar leka här? (alternativa följdfrågor, förtydliganden) 

 
• Behöver man ha någonting för att leka den leken? (vilka material) 

 
Del 2 

 
• Om det var upptaget på den här platsen skulle den här leken gå att leka någon annanstans? 
• Alt. Om den här platsen är upptagen vart brukar du leka då?  

 
• Är det något annat som ni skulle vilja visa oss?  
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Bilaga 2 
Metod 
Vi börjar med att observera vart på gården lekar uppstår barnen. Vi tittar närmare på 

• I vilka platser på gården uppstår lek? 
• Vilka material använder barnen i leken? 
• Hur används miljön och materialet? 
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Bilaga 3 
Databearbetning. 
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Bilaga 4 
Hej 

Vi är två förskollärarstudenter från Stockholms universitet som kommer att genomföra vårt 
självständiga arbete, här på ditt barns förskola. För att vi ska kunna genomför den studien som vi vill 
behöver vi ert godkännande på att vi får observera med videofilm och intervjua ert barn. Allt material 
kommer att avidentifieras såväl barnens som förskolans namn. Materialet som vi samlar in kommer 
endast att användas för arbetet inom studien. Givetvis kommer vi också att fråga om ditt barns vilja att 
medverka under studiens gång. Studien kommer att handla om barns perspektiv på förskolans 
utemiljö. 
 

Med vänliga hälsningar Anna Grimbe och Patricia Blomkvist 
Förskollärarstudenter vid Stockholms universitet. 

 
Genom att jag fyller i, godkänner jag mitt barns medverkan i studien. 
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