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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om hur fem olika barn på två olika förskolor upplever sina 
förskolegårdar och hur gårdarnas utseende påverkar dessa barns möjligheter till lek. 
Med hjälp av både samtal med barnen och observationer fick jag lära känna barnens 
egna platser på gården. 

Det visade sig att barnens lek påverkades av själva utformningen av utemiljön. 
Tillgången till naturmark var en förutsättning för att barnen skulle kunna delta i lekar 
som kunde utvecklas på olika sätt. Oavsett hur lite eller hur mycket naturmark som 
fanns på gårdarna så var naturen alltid en viktig del av leken. Just tillgången till 
naturmark på den ena förskolan gjorde att barnen kunde leka och utveckla sina lekar på 
olika sätt medan barnen på den andra förskolan var mer beroende av vad deras redskap 
gav för möjligheter. 

Förutsättningarna för lekarna på de båda gårdarna skilde sig åt väsentligt. Barnen på den 
första gården hade tillgång till olika gömställen som fungerade bra i leken eftersom 
gården var stor och naturmarken tillät det. Men barnen på den andra gården hade inte 
samma möjligheter. De bästa gömställena var en bänk och några låga buskar planterade 
vid en mur.  
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Kapitel 1. Bakgrund 

Inledning 
Jag befinner mig på en förskolegård där naturen gör stort intryck. Det är senvår och 
lövträden nästan lyser. Jag letar efter några pojkar men hittar dem inte vid gungorna. De 
cyklar inte heller och inte heller åker de rutschkanan. Jag tittar igen på träden och där nere 
bland träden, nästan gömda, är pojkarna upptagna med att hjälpa ekorrar att bygga bo. 
Barnen visar stolta de bon som de har byggt bland träden och som består mest av gräs, blad 
och lite bark. De här träden på gården var inte vilka träd som helst. Barn byggde, likt 
skickliga arkitekter, sitt eget landskap i naturens och förskolans landskap.  

Under min lärarpraktik uppmärksammade jag att en del förskolegårdar planerats så att de 
nästan helt saknade naturmark. Det verkade som att man velat prioritera specifika 
aktiviteter relaterade till särskilda redskap snarare än att tillvarata en miljö som främjar en 
friare lek. Till exempel hade de flesta gårdar en rutschkana, gungor och cyklar, samtidigt 
som det ofta saknades träd att klättra i, stenar och naturmark där barnen själva kunde välja 
hur de skulle leka. Generellt verkade det saknas en medvetenhet om att utomhusmiljöns 
utformning har en viktig inverkan på barns lekar.  

De nya miljöer eller landskap som finns på till exempel olika kontor i vår tid är resultatet 
av de behov som finns och har byggts med hänsyn till vad de människor som arbetar där 
tycker är viktigt. Det vore rimligt att landskapen runt olika förskolor också förändrades i 
takt med att synen på barn och deras lärandeprocesser förändras.   

Undersökningsområde 
Det finns flera avhandlingar som studerar hur de pedagogiska miljöerna i förskolan ser ut 
eller hur pedagogerna kan arbeta med hjälp av till exempel utomhuspedagogik. Fokus 
ligger ofta på vilka aktiviteter pedagogerna kan utföra eller hur miljön kan påverka barnens 
lärande på olika sätt. Men det som är relevant för min undersökning är hur förskolegården 
ser ut rent fysiskt och vilka möjligheter eller begränsningar som finns i själva miljön för att 
både lek men också andra aktiviteter ska kunna genomföras. Inom pedagogik, 
miljöpsykologi och landskapsarkitektur behandlas temat utemiljö ur olika perspektiv. Inom 
pedagogik finns det författare som kopplar utemiljö till lärande eller som är intresserade av 
att hitta ett samband mellan utemiljö och samarbete i leken mellan barnen. Jeanette Fors 
menar i sin uppsats Utemiljön på förskola, skola och fritidshem (2001) att utformningen av 
utemiljön som till exempel lekplatser, parker, förskolegårdar eller skolgårdar oftast är för 
standardiserad och erbjuder inte barn möjligheter att leka på ett konstruktivt och kreativt 
sätt. Att lära sig att leka tillsammans med andra, skriver hon, är en förutsättning för att lära 
sig grundreglerna i ett demokratiskt samhälle. Fors beklagar sig över att ämnet inte får den 
uppmärksamhet som det förtjänar hos både skolledning och planerare. Om ämnet inte tas 
upp i det pedagogiska sammanhanget så tas det upp desto mer inom landskapsarkitektur. I 
avhandlingar som till exempel Lek äger rum (2006) av Anna Lenninger och Titti Olsson, 
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eller Landskapet i leken (2004) av Fredrika Mårtensson konstateras att barns och planerares 
uppfattningar om en utemiljö som fungerar skiljer sig åt väsentligt. För barn räcker det inte 
med att miljön är estetisk tilltalande; barn behöver också material för att kunna förändra 
miljön och skapa sina egna landskap. Så här skriver författarna i Lek äger rum (2006): 

Barn behöver inte bara vackra former för ögat, de behöver prassel och sus, ångande lövmassor, 

solvarma jordhögar och krusande vattenytor, svinget och greppet om repet, skräpet och skrotet. 

Och de behöver gott om plats. När det gäller barns utemiljö finns ingen skillnad mellan kvalitet och 

kvantitet – de är förutsättningar för varandra. (Lenninger & Olsson, 2006, s.10)  

Maria Kylin, författare till Från koja till plan (2004), skriver om vikten av att se utemiljön 
ur ett barns perspektiv för att kunna planera platser där flera slags lekar kan skapas och 
utvecklas. Författaren menar att för att barn ska delta på ett konkret sätt när en miljö 
planeras skulle de behöva ges möjlighet att samtala med planerare. Hon menar att detta 
måste ske tidigt i processen just för att barn kommer att ge ett annat perspektiv som inte 
handlar om hur platserna kommer att se ut. Författaren skriver vidare att syn på både miljön 
och barn påverkar hur begreppet barnperspektiv tolkas och tillämpas i olika sammanhang i 
samband med planering. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med det här arbetet är att studera hur fem barn på två förskolor upplever sina 
förskolegårdar samt hur gårdarnas utseende påverkar dessa barns möjligheter till olika 
aktiviteter enligt Prescotts teorier. 

Frågeställningar 

1. Vad är gemensamt för de gårdar där barn har platser som de upplever som sina 
egna?  

2. Vad är utmärkande för de aktiviteter eller lekar som genomförs på de egna 
platserna?  

3. Vilka möjligheter eller begränsningar erbjuder själva miljön i samband med olika 
aktiviteter i denna undersökning?  
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Kapitel 2. Teoretiskt perspektiv – 
tidigare forskning 

Tidigare forskning 
I FN:s deklaration om barns rättigheter står att barn har rätt att påverka den miljö de lever i. 
Men praktiken visar på en annan verklighet. Ingegerd Harvards skriver i sin artikel Ute i 
mellanrummen (1998) om en studie som Sveriges lantbruksuniversitet gjorde 1993 där man 
jämförde lagstiftningen som rörde utformning och planering av utemiljö för barn i fem 
länder; Norge, Danmark, England, Tyskland och Sverige. Studien visade att man i de andra 
fyra länderna ställde precisa krav på barns lekmiljö, begärde en redovisning av hur den 
yttre miljön skulle utformas vid byggnadslov och uppmuntrade kommunerna att skapa 
lokala planer för att säkra kvaliteten på utemiljön. I Norge till exempel, skriver författaren, 
har man sedan länge haft så kallade kommunala barn- och ungdomsplaner. I 
styrdokumenten står att i barn och unga bör bli informerade om det ska genomföras 
förändringar på utemiljöer såsom förskole- och skolgårdar, lekplatser och andra utemiljöer 
där barn och unga vistas. Men intresset i Sverige för att skapa utemiljöer ur barns 
perspektiv har också varierat med tiden. Lenninger och Olsson (2006) skriver att på 1970-
talet propagerade både myndigheter och andra organisationer för barnens rätt till en god 
utemiljö. Situationen idag är annorlunda eftersom sådana frågor bestäms på lokal nivå och 
inte på central nivå som det var då.   

Men även om processen är mer demokratisk på en del kommuner så behöver man arbeta 
vidare med att se till att även barn deltar aktivt i en sådan process. Fortfarande är det inte 
självklart att ha barn och deras perspektiv i åtanke när man bygger en miljö där de kommer 
att tillbringa en stor del av sin tid. Lenninger och Olsson (2006) skriver att trots att 
kunskapen om samband mellan en god utemiljö och barns välbefinnande är mycket större 
idag än på 1970-talet, så är det också svårt att implementera all denna kunskap i praktiken. 
Riktningar för utformning av förskolegårdar har varit beroende av olika lagar eller riktlinjer 
de senaste decennier. 1975 angav Socialstyrelsen att utomhusmiljön skulle bestå av minst 
55 kvadratmeter per plats. Idag finns det bara en generell paragraf i plan- och bygglagen 
som rör utomhusmiljön för barn (PBL, 1987:10 kap. 3:15, 17 §§). Där står att det ska 
finnas en ”tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten eller på 
utrymmen i närheten av denna” (Berfenstam & Söderqvist 1995).  

Vid till exempel besiktningen av utemiljö på en förskola används en bok som heter Säkra 
lekplatser! Olycksförebyggande utformning av lekplatser och redskap (2003), som är i 
grunden EU-normerna för lekplatser. De här reglerna är framtagna utifrån forskning om 
framför allt olyckor som har blivit rapporterade. Fokus på säkerhet inom svensk standard 
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för utformning av utemiljöer och olika lekredskap måste kompletteras med riktlinjer som är 
anpassade efter kunskap om hur barn förhåller sig till olika utemiljöer.   

Tittar man på läroplaner för skolan under 1980-talet finns det inga förslag på hur utemiljön 
vid skolområdet ska vara utformad. Pierre Fröberg och Maria Jansson skriver i sin uppsats 
Pedagogiska miljöer (2006) att inte heller i Lpo94 finns det några konkreta riktlinjer om 
hur miljön ska utformas. Men om riktlinjer för hur utemiljön ska utformas ur ett 
barnperspektiv saknas både i lokal lagstiftning och i läroplanen för förskola och skola så 
finns det desto fler studier om barns uppfattning av utemiljö och om hur barns perspektiv i 
praktiken borde ingå i planeringen av olika platser. Flera försöksprojekt mellan skolor och 
planerare har till exempel blivit dokumenterade i Barnkartor i GIS (2005). Även andra 
landskapsarkitekter verkar vara engagerade i att ge barn en röst i planeringsprocessen av 
utemiljöer. Men för att detta ska vara en verklighet, krävs det att planerare får kunskap om 
hur barn använder olika utemiljöer och vilka kvaliteter som gör dessa miljöer intressanta 
för dem.  

Teoretiskt perspektiv 
Fors (2001) tar hjälp av Elisabeth Prescotts forskning om medveten utformning av miljön. 
Prescotts talar om vad som är viktigt att observera i en lekmiljö för att se om den fungerar 
eller inte utifrån barnens behov. Olika redskap som finns i dessa miljöer kan enligt henne 
vara olika komplexa. Det betyder att de som är minst komplexa i princip bara går att 
använda på ett sätt. Några av dessa redskap är till exempel gungor, rutschkana eller cyklar. 
Mer komplexa redskap, som till exempel en sandlåda med spadar, går att använda på mer 
än ett sätt och gör det möjligt för barnen att själva göra ingrepp eller förändringar. Under 
den mest komplexa kategorin finns till exempel en koja med brädor och filtar, som gör det 
möjligt att förändra själva kojan och variera leken på flera sätt. En annan aspekt som 
Prescott tar upp är hur själva redskapen förvaras. Om barn lätt hade tillgång till redskapen 
så ökade komplexiteten i leken. Olika lekar eller aktiviteter observerades och delades in i 
olika kategorier av Prescott. En lek eller en aktivitet kunde vara öppen eller stängd och 
med det menar hon att en lek eller en aktivitet antingen kan utföras på flera olika sätt eller 
så finns bara ett sätt att genomföra den på. Prescott tittade också på om de här lekarna eller 
aktiviteterna utfördes på en plats där det var tänkt att den skulle utföras eller om barnen 
valde en ovanlig eller otillåten plats för just leken eller aktiviteten. Hon studerade också i 
vilken mån barnen var engagerade eller verkade tycka att lekarna eller aktiviteterna var 
roliga. Hon noterade att de aktiviteter som gjorde barnen uppspelta eller busiga var de som 
oftast undveks på förskolorna.  

Prescott observerade också att en del lekar eller aktiviteter upplevdes som spännande av 
barn som var fyra år eller äldre eftersom det ingick vissa moment av spänning eller 
rikstagande i själva aktiviteterna. Men just dessa aktiviteter tilläts ofta inte eller blev 
avstyrda av de flesta av personalen på förskolorna. 
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Funktionsvärde lek, aktivitet, samvaro och upplevelse 

Fors (2001) använder sig av en rapport från lekmiljörådet där begreppet funktionsvärde 
används för att definiera olika möjligheter till lek eller utforskande som ett barn kan finna i 
olika lekredskap eller lekytor. I rapporten från Lekmiljörådet, skriver Fors, ville man veta 
hur redskapen och lekmiljön fungerade utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Ett 
exempel på ett lekredskap som har högt funktionsvärde är bollen eftersom den kan 
användas på olika sätt av barn vid olika åldrar. En aktivitet kan ha högt funktionsvärde om 
den inbjuder till problemlösning eller inlärning. Ett lekredskap eller en lekyta kan ge 
upphov till positiv samvaro barn emellan och mellan barn och personal. Under 
funktionsvärdeupplevelse i rapporten nämns det viktiga i att barn får uppleva olika lekar 
eller aktiviteter med alla sina sinnen för sin utveckling och för att lära sig att fungera 
socialt. Så här skriver Fors:  

Det är viktigt att barn i sin aktivitet får ta bruk av alla sina sinnen, för att lära sig att samordna och 

tolka intrycken. En miljö som ger upphov till allsidiga sinnesupplevelser har därför högt 

funktionsvärde. De känslomässiga upplevelserna utgör en central drivkraft i utvecklingen. De kan 

vara av olika karaktär dels kroppskänslor, såsom det trygga gungandet, kittlingen i magen då man 

åker kana, gungar högt eller hoppar från hög höjd. (Fors, 2001, s.23)  

Mårtensson (2004) skriver att det är viktigt av titta på olika lekmiljöer ur andra perspektiv 
än bara hur lekredskapen används av barnen. Att titta på de landskap där dessa redskap 
används ger oss andra möjligheter att förstå det viktiga i att barnen har tillgång till olika 
material och olika landskap inom ett annat landskap, som till exempel en förskolegård. 
Mårtensson beskriver hur man efter en studie av en lekmiljö på en förskola gjorde 
förändringar som innebar ny vegetation. Vegetationen som användes för olika stigar och 
för att skapa olika rum förändrade hur barnen använde gården helt och hållet. Före 
ingreppet hade barnen alltid begett sig till lekredskapen och rört sig mellan dem. Efter 
omvandlingen av miljön med hjälp av vegetationen användes denna mycket mer än själva 
redskapen. Olika redskap för lek som inte går att bygga själv eller som inte hittas i naturen 
ses som problematisk av Mårtensson eftersom dessa skapar olika maktförhållande mellan 
barnen. Om de däremot har tillgång till en miljö där det finns gott om liknande föremål som 
inte behöver uppfattas i termer av ägandet, är det lättare för barn att samarbeta med 
varandra och ha inblick i andra barns leksammanhang. Inom en sådan miljö som omges av 
naturmark ges också andra förutsättningar för möte barn emellan och mellan personal och 
barn, som inte bygger på onödiga konflikter och som ger barnen möjligheter att fortsätta 
olika påbörjade lekar utan att personalen har krav på att gården måste städas. Så här skriver 
Lenninger och Olsson:  

Det är färre konflikter mellan barnen där det finns naturmark. Pinnar, barr, kottar och löv finns oftast 

i sådana mängder att det räcker till alla, och det blir lätt att vara generös och dela med sig. Det blir 

också mindre konfliktfyllt mellan barn och vuxna eftersom det inte finns samma krav och önskemål 

om att det ska se snyggt och städat ut i naturmark som i en anlagd och mer designad miljö. I 
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naturmarken tillåts lekarna att pågå länge, barnens spår och kreationer får vara kvar. (Lenninger & 

Olsson, 2006, s.19)  

Syn på miljön, barn och leken påverkar hur planerare tolkar begreppet barnperspektiv och 
hur detta används i olika planeringssammanhang. Men trots att synen på barnen tycks ha 
förändrats och det talas om barn som kompetenta människor, fortsätter barn att bli osynliga 
när det planeras för olika platser där de ska vistas i praktiken. Maria Kylin skriver i sin 
avhandling Från koja till plan (2004) att frågan om vilka vuxna som ska uttala sig om 
barns önskningar och behov är komplicerad. Hon skiljer mellan planerarens och barnens 
perspektiv i en beskrivning av en koja. Planeraren skulle beskriva kojan utifrån dess 
estetiska och funktionella värden medan dess värde för barnen är relaterat till hur platsen 
upplevs genom olika egna aktiviteter och med den egna kroppen. För barnen blir platserna 
meningsfulla genom att de upplevs via leken med hela kroppen. Kylin väljer kojan som ett 
exempel för att förstå ett av barnens egna perspektiv på utemiljön. Kojan kan bli en plats 
som barn så småningom kan uppfatta som egen i den mån att de får skapa och återskapa 
miljön utifrån sina egna förutsättningar och lekens. Barnens skapande av miljö måste också 
förstås utifrån deras egna perspektiv som inte heller handlar om estetiska och funktionella 
värden. Så här skriver författaren:  

Ett sätt att planera med barnperspektiv är att planera för områden tillgängliga för barn, där de 
själva får sätta spår i miljön, områden där deras eget skapande får ta plats och inte ses som något 
störande. (Kylin, 2004, s.35) 

Kroppen, upplevelse och medvetande  

Filosofen Maurice Merleau-Ponty talar i sin bok Kroppens fenomenologi (1999) om 
kroppens medvetande. När vi uttrycker någonting med kroppen upplever vi det i samma 
stund. Våra gester berättar inte bara om en känsla utan de är själva känslan. Så här skriver 
Merleau-Ponty:  

För att förstå en vred eller hotfull gest behöver jag inte återkalla i minnet de känslor jag hade när 

jag själv tidigare gjorde liknande gester. Inifrån har jag en dålig kunskap om vredens mimik; 

likhetsassociationen eller det analogiska resonemanget skulle således sakna ett avgörande 

element – och förresten förnimmer jag inte vreden eller hotet som ett psykiskt faktum bakom 

gesten, utan jag avläser vreden i gesten, gesten får mig inte att tänka på vreden, utan den är själva 

vreden. (Merleau-Ponty, 1999, s.159-160)  

När vi berättar någonting med kroppen blir vi en del av händelsen. Vi gestaltar inte bara ett 
skeende utan det som händer sker i stunden. På så sätt kommer vi närmare berättelsen och 
blir en del av den.  
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Centrala begrepp 
Det är viktigt att tydliggöra innebörden i begrepp som utemiljö, landskap och 
barnperspektiv eftersom dessa kommer att användas i detta arbete för att förklara specifika 
fenomen. 

Utemiljö 

Med utemiljö menas i det här arbetet själva förskolegården i den mening att förskolegården 
utgör en fysisk miljö där barnen befinner sig och leker under sin vistelse på förskolan. 
Begreppet utemiljö i pedagogiska sammanhang relaterar ofta till barnens lek och lärande. 
Begreppet miljö kan förklaras som något som människor eller, i det fallet, barnen 
interagerar med. Samspelet mellan människa och miljö kan enligt Björklid & Fishbein 
(1992) ske på olika sätt: det kan finnas farliga miljöer som människan antingen undviker 
eller omvandlar med hjälp av sin fantasi till en meningsfull plats. I andra fall är miljön 
styrd så att människa förväntas agera med den på vissa förbestämda eller planerade sätt. I 
de bästa fallen finner människan mening i en viss miljö eftersom den har planerats i samråd 
med dem som kommer att befinna sig där. Grahn (1997) skriver att barn interagerar med 
den fysiska miljön mycket aktivt. För barn är miljön konkret och intimt förknippad med 
olika upplevelser i olika sammanhang. Grahn skriver att natur är ett exempel på en miljö 
som inte är styrd av vuxna och där barn därför kan skapa sina egna platser. Grahn skriver 
vidare att den fysiska miljön kan bidra till att barn känner lust att leka, lära och skapa 
kontakter med andra människor. Den kan till och med fungera som en aktiv part i leken. 
Men den kan också fungera på motsatta sätt genom att den dödar lusten att utforska och för 
att möjligheten att utveckla olika lekar är få eller obefintliga. Det är barnen som ger en 
särskild plats mening genom att en viss lek utspelar sig där. Där kan alltså den inre och den 
yttre världen, som utgör de gränser för just denna lek, mötas. 

Landskap 

Med begreppet landskap menar jag det som landskapsarkitekter Anna Lenninger och Titti 
Olsson (2006) kallar för landskap för lek. Ett landskap för lek är en miljö där det uppstår 
dynamik mellan de olika platser och de olika funktioner som finns. Hon skriver att det ofta 
är lättare att se en miljö utifrån olika funktioner som till exempel gunga eller gräva istället 
för en plats med oändliga möjligheter för lek där man som planerare kan bidra genom att 
tänka sig en plats där de olika redskap och element som kommer att finnas samspelar med 
varandra istället för att ha olika isolerade funktioner. Men det handlar i första hand om att 
förstå hur barn använder sig av en viss miljö som gör det möjligt för dem att skapa ett 
sådant landskap. Författarna skriver så här:  

Det som upplevs som kvalitet av barn i en fysisk miljö är svårt att konkretisera i olika 

planeringssammanhang. Dessa värden, omätbara och kvalitativa, går oftast inte att formulera i 

normer eller mallar som kan användas i planeringen. Det handlar istället om att planerare måste 

uppnå en djupare förståelse och kunskap för barnens sätt att uppleva, erfara och ta till sig 

utemiljön. En förståelse, som kombinerat med planerarens erfarenhet och kunskap av att utforma 
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miljöer, sedan kan ta fysisk form i miljöer med kvalité för barn, säger Maria Kylin. (Lenninger & 

Olsson, 2006, s. 46) 

Barnperspektiv 

Gunilla Halldéns artikel Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp 
(2003), och Eva Johanssons Att närma sig barns perspektiv (2003) problematiserar 
begreppet barnperspektiv. Halldén skriver att med begreppet skrivet som ett ord, alltså 
barnperspektiv menas ett perspektiv som har i syfte att hävda barnens rättigheter och vilja 
barnens bästa. Talar man om barns perspektiv menas ett perspektiv som vill studera olika 
barnutryck med hjälp av barnens bidrag. Alltså, en förutsättning för att tala om barns 
perspektiv är att materialet som används för forskning bör komma från barnen själva. 
Halldén skriver vidare att i båda fallen är viktigt för forskaren att fundera på olika etiska 
frågor i samband med forskningen. Dels de frågor som rör barnens rättigheter men också de 
som handlar om barnens integritet. Eva Johansson analyserar också begreppet barns 
perspektiv och skriver att detta begrepp handlar om vad själva forskare vill sedan ge för 
perspektiv till barnens bidrag för en studie. Johansson skriver att hon själv i sina studier gör 
anspråk på att utgå i sin forskning från barns perspektiv. Hon skriver att hon vill berätta om 
barns villkor och ge barn en röst genom hennes studier. Hon menar också att grunden för 
dessa anspråk finner man i en fenomenologisk teori som kallades för livsvärldsteori av 
filosofen Merleau-Ponty. Utgångspunkten för den fenomenologiska forskningen, skriver 
Johansson, är att när ett fenomen studeras är det just människors perspektiv, synsätt eller 
erfarenheter av samma fenomen som är det viktiga.  

Begreppet barnsperspektiv är inte helt okomplicerat. Det är oftast de vuxnas tolkningar av 
barns berättelser som anses vara barnens uppfattningar. Dessa tolkningar speglar i sin tur 
vad ett samhälle har för syn på barn och barndom. I detta arbete kommer jag att använda 
begreppet så som Maria Kylin (2004) gör i sin avhandling. Hon kopplar just begreppet 
barnsperspektiv till begreppet utemiljö, och menar att när barn talar om utemiljö är det 
oftast relaterat till det som de upplever genom lekar eller aktiviteter i en viss miljö. Barnen 
berättar både om sina favoritplatser men också om lekarna som utspelar sig där med stor 
inlevelse, skriver hon. Dessa platser verkar betyda mycket mer för barnen än de som är 
avsedda för vissa aktiviteter. Hon beskriver i sin studie hur en av barnens favoritplats, 
nämligen en koja, kan fungera som ett exempel för hur barnen upplever och erfar en viss 
miljö och uttrycker just sina upplevelser och erfarenheter av miljön i till exempel 
byggande. Hon beskriver också hur barns beskrivning av en koja skiljs från en som 
planerar för utformning av olika utemiljöer. Planeraren, säger hon, beskriver kojan som en 
konstruktion och är intresserad av hur den kommer att se ut, vilken eller vilka funktioner 
den kommer att ha och om den passar rent estetisk i en viss miljö. För barn är däremot 
viktigt att platserna betyder något i den mening att det kan utspelas olika händelseförlopp 
där. Kojan är då viktig i samband med olika lekar, erfarenheter, upplevelser. Så här skriver 
hon:   

Att beskriva kojan genom vad man gör där och hur det känns är ett sätt att beskriva kojan utifrån 

barns upplevelser och erfarenhet dvs. från ett barnperspektiv. Att beskriva kojan genom dess 

utseende och som en konstruktion i den fysiska miljön kan förstås som ett planerarperspektiv. 
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Dessa diskussioner sätts in i ett vidare perspektiv genom reflektioner över hur man i 

planeringssammanhang fokuserar på utemiljöns funktionella, visuella och estetiska värden, medan 

utemiljöns värde för barnet mer handlar om med vilken mening platser laddas med genom egen 

aktivitet. (Kylin, 2004, s.12) 
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Kapitel 3. Metod 

Metodansats 
I första hand har jag letat efter uppsatser eller avhandlingar som på olika sätt behandlar mitt 
undersökningsområde. De studier som gav mig ett nytt perspektiv både på mitt 
undersökningsområde men också på hur jag skulle utföra min undersökning var de som 
hade utförts av olika landskapsarkitekter. Samtidigt som jag läste litteraturen och 
reflekterade över den, planerade jag för besök på två olika förskolor i olika områden av 
Stockholm för att intervjua barn om deras gård. I praktiken kändes intervjuerna mest som 
ett samtal och medan vi samtalade gick vi runt gården, och barnen visade sina egna platser 
och berättade om dem. Mina observationer utgick från principen att det viktigaste var att 
närma sig barnen på deras villkor och att kunna lyssna på deras berättelser för att på ett 
ansvarsfullt och respektfullt sätt förmedla deras tankar och drömmar i det här arbetet.  

I boken Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) skriver Steinar Kvale om 
forskningsintervju som ett samtal som har en struktur och ett syfte. I mitt fall kan jag säga 
att mina samtal med barnen också hade en struktur och ett syfte. Mina samtal kan enligt 
kriterierna för kvalitativa metoder definieras just som kvalitativa, eftersom min 
undersökning inte gick ut på att jämföra den insamlade informationen i form av siffror. 
Syftet var snarare att ta reda på barnens förhållande till sina förskolegårdar och i vilken 
mån barnen upplevde dem som meningsfulla eller inte, samt om de hade några förslag till 
hur gårdarna kunde byggas om för att de skulle passa deras behov bättre. Så här skriver 
Kvale:   

Den kvalitativa forskningens förståelseform är snarare förenad med en alternativ syn på social 

kunskap, mening, verklighet och sanning inom samhällsvetenskaplig forskning. Det rör sig inte 

längre om att kvantifiera objektiva data utan om att tolka meningsfulla relationer. (Kvale, 1997, 

s.17)  

Den kvalitativa intervjun kallas ibland ostrukturerad eftersom mycket av hur intervjun ska 
utvecklas och följdfrågor ofta bestäms på platsen. För mig fungerade det bäst att ha ett 
övergripande syfte med intervjuerna och just utveckla intervjuerna på plats, eftersom 
följdfrågorna byggde på barnens berättelser. Barnen visste att de skulle berätta för mig om 
deras gård och visa mig de platser som de upplevde som egna, men sedan utvecklade de 
egna berättelser om vilka lekar de lekte där och hur de upplevde de olika platserna i olika 
sammanhang. Enligt Kvale (1997) koncentrerar man sig som intervjuare till vissa teman 
och man kan ha förslag till frågor. Det övergripande ämnet för en kvalitativ intervju är den 
intervjuades livsvärld och hennes relation till den. I mitt fall handlade det om att undersöka 
barns förhållande till förskolegården som utgör en del av deras värld och deras förhållande 
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till den. I intervjuerna ville jag lyssna på barnens berättelser och ta reda på vad varje barn 
upplevde som meningsfull i sitt förhållande till gården. 

Urval 
Från början hade jag tänkt att sju barn skulle delta i min undersökning. Två av dessa barm 
kunde tyvärr inte delta, en för att hon inte längre ville och en annan för att hon blev sjuk. 
Slutligen samtalade jag med fem barn, av dem tre flickor och två pojkar som var sex år 
gamla på två olika förskolor i Stockholmsområdet. Valet av den första förskolan gjordes 
bland annat på grund av att jag redan hade kontakt med de barnen sedan tidigare. En annan 
anledning var att den här förskolan hade en stor gård med mycket naturmark. På den andra 
förskolan hade jag en kontakt med en av personalen. Hon berättade att de var intresserade 
av min undersökning, eftersom de så småningom skulle bygga om gården och gärna ville ta 
del både av barnens upplevelser av gården men också av mina observationer. Föräldrarna 
till barnen som deltog i samtalen hade skriftligen gett sitt medgivande till att barnen skulle 
delta i min undersökning. 

Uppläggning och genomförande 
Enligt Kvale (1997) genomgår en kvalitativ intervjuundersökning sju olika stadier ur vilka 
tre av dem tillhör själva uppläggningen och genomförandet. Innan jag tog kontakt med de 
olika förskolorna funderade jag på vad syftet med själva undersökningen och preciserade 
ämnet för just denna undersökning. Detta är det som Kvale kallar för tematisering. Efter att 
jag hade klargjort ämnet för och syftet med min undersökning skrev jag ett papper där jag 
kortfattat berättade för föräldrarna till barnen som skulle intervjuas vad jag ville med min 
undersökning och varför jag behövde tala med barnen. Med detta hoppades jag få 
föräldrarnas tillåtelse att tala med barnen och uppfylla ett grundläggande steg i en 
undersökning. Efter att personalen hade kontrollerat att föräldrarna gett tillåtelse 
kontaktade de mig och vi kom överens om ett datum och en tid som skulle passa för alla 
parter. På en av de två förskolorna hade jag redan varit och träffat barnen och personalen i 
andra sammanhang. I detta fall visste jag hur gården såg ut och på en av dessa förskolor 
hade jag vid några tillfällen gjort observationer av vad barnen var intresserade att leka med 
ute. Innan intervjuerna genomfördes funderade jag på vilka situationer som kunde uppstå i 
samband med intervjuerna och hur jag skulle hantera dem. I de flesta fall var barnen 
välvilliga till att guida mig runt gården, visa mig deras platser, berätta om deras lekar och 
ge mig förslag på vad de tyckte skulle finnas på gården som inte redan fanns där. Men vid 
ett tillfälle träffade jag en flicka som inte ville följa med mig ut på gården. Det var första 
gången som vi skulle träffas och hela hennes grupp hade fått besök av en annan pedagog. 
Hennes kompis som också skulle tala med mig var sjuk och hon skulle vara själv med mig. 
Jag berättade för henne att jag studerade och hade en uppgift från skolan och att jag 
behövde hennes hjälp. Hon lyssnade noga på det som jag hade att säga men sade ändå nej 
till mitt förslag att gå runt gården för att visa mig gården och berätta om hennes egna 
platser. Personalen försökte övertala henne, men jag tyckte att hennes vilja skulle 
respekteras. I de fem andra fallen visade barnen gården för mig och deras egna platser. 
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Materialbearbetning 
Av samtalen jag hade med barnen på två förskolor i Stockholmsområdet spelades ett in på 
minidiskspelare och transkriberades sedan, medan de övriga skrevs ner ur minnet senare 
samma dag. Jag gjorde så därför att första inspelningen hade så dålig ljudkvalitet eftersom 
jag fick springa med barnet på gården under samtalet. Från transkriptionerna/noteringarna 
valde jag ut det som jag fann relevant för analysen i relation till mina forskningsfrågor. Jag 
bad också om att få kartor över de båda gårdarna från SISAB (Skolfastigheter i Stockholm 
AB) som ansvarar för samtliga skolbyggnader i Stockholms Stad. Dessa kartor användes i 
det här arbetet för att visa var barnens platser låg på de båda gårdarna. Bilderna som jag tog 
på barnens platser användes i analysen och var en viktig del av hela dokumentationen 
eftersom det var de platserna som barnen valde att visa mig. I analysen använde jag mig 
både av samtalen och bilderna för att bättre kunna följa barnens tankar och upplevelser av 
sin förskolegård. 

Tillförlitlighetsfrågor 
Under de samtalen som barnen och jag hade sprang barnen genom hela gården för att visa 
sina egna platser. Barnen berättade med hela sin kropp vad det var för aktiviteter de hade 
på de olika platserna. Enligt Kvale är målet med den kvalitativa intervjun att få tillgång till 
olika aspekter av de intervjuades världar. Resultatets noggrannhet mäts i hur precis 
beskrivningen är och hur stringent berättelserna tolkas. 

Etiska aspekter 
Kvale skriver att flera aspekter är viktiga att beakta under hela processen av en studie. 
Redan när man bestämmer syfte för en intervju bör man tänka på att resultatet av 
undersökningen inte bara ska ha ett värde ur ett vetenskapligt perspektiv utan att den 
kunskapen som nås genom studien ska hjälpa till att förbättra situationen för dem som 
deltog i själva undersökningen. Ur detta perspektiv är min förhoppning av detta arbete kan 
hjälpa pedagoger att reflektera över hur barn kan uppleva sina gårdar samt över hur barnens 
perspektiv på dessa utemiljöer kan användas i praktiken för till exempel ombyggnad eller 
planering av en gård. Ämnet har börjat uppmärksammas av flera landskapsarkitekter men 
det behöver också uppmärksammas inom förskole- och skolvärlden.  

Kvale skriver vidare att det är viktigt att få informanternas samtycke till att delta i studien. 
Det är forskarens ansvar att överväga vad det får för konsekvenser för de deltagande att 
vara med i undersökningen. Forskaren ska också försäkra sig om att skydda informanternas 
integritet under hela processen genom att de förblir anonyma. För detta arbete skickade jag 
ett brev till föräldrarna på de två förskolorna. I brevet förklarade jag syftet med min 
undersökning och gjorde tydligt att olika bidrag från barnen i form av samtal eller 
teckningar endast skulle användas i denna studie. Föräldrarna kunde på det sättet ge sitt 
samtycke till att deras barn skulle delta i min undersökning. Vid ett tillfälle bad jag om 
tillåtelse att fotografera en av pojkarna när han visade sina egna platser på gården. Jag 
berättade också för barnen vad min undersökning handlade om och frågade om de ville 
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delta och visa mig deras egna platser på gården. Konsekvenserna för barnen av att delta i 
min undersökning kan bli att deras berättelser och önskemål uppmärksammas i praktiken. 
På en av förskolorna där jag gjorde min undersökning var personalen intresserad av att få 
mitt arbete för att kunna veta hur barnen upplevde sin gård och vad de hade för förslag i 
fall den skulle byggas om. På den förskolan kommer gården faktiskt att byggas om och 
personalen tyckte att det skulle vara intressant att veta hur barnen upplevde den nuvarande 
gården och vad de hade för förslag på ändringar. 
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Kapitel 4. Resultat 

Beskrivning av data/empiri 
Nedan kommer jag att redogöra för de samtal med barn som jag hade under april 2007 på 
två olika förskolor i Stockholmsområdet. 

Samtal 1 

Pojken jag samtalade med på den första förskolan visade mig sina egna platser på gården. 
Han berättade att vissa platser var avsedda för några lekar som superhjälte, djur på ide eller 
hopptävling. Andra platser beskrev han i termer av att om man blev jagad av någon så 
kunde man söka skydd där. Alla de här platserna låg vid olika stenar. Till frågan om vad 
han trodde flickorna hade för egna platser svarade han att han trodde att de hade ungefär 
samma platser som pojkarna. På frågan om det fanns något som han inte tyckte om på 
gården svarade han att han inte tyckte om indiantältet. Med detta menade han ett slags tält 
som föräldrarna hade byggt på gården och som skulle föreställa ett indiantält. Först sade 
han att han inte tyckte om det men sedan funderade han och sade att han brukade gå dit när 
han behövde tänka på något särskilt och vara i fred. Sedan gick vi in på avdelningen och 
han ritade en karta över gården där han markerade några av platserna som han visat för 
mig. 

Samtal 2 

På den första förskolan talade jag också med några flickor. De ville visa mig sina platser 
men inte en och en utan i grupp. Tre flickor guidade mig genom hela gården och visade för 
mig sina favoritplatser. De sprang och visade mig hur de lekte älva på en avlång sten. Där 
brukade de leka älvor sade de och de visade samtidigt hur de gjorde när de lekte. Sedan 
visade de mig samma sten som pojken från det första samtalet hade visat mig och berättade 
att där kunde de leka till exempel doktor ostörda eftersom stenen var hög och småbarn inte 
kunde klättra dit. Ett träd kunde vara ett hus och där fanns också ett kök där man kunde 
laga mat. Indiantältet var också en favoritplats där man kunde balansera på några stubbar 
som fanns där. Jag frågade om de kunde nämna något som de skulle vilja ha på gården som 
inte redan fanns där, men det kunde de inte. 

Samtal 3 

På den andra förskolan talade jag med en pojke och han började med att visa mig en 
sandlåda, en gungmotorcykel och en klätterställning. När han visade klätterställningen för 
mig frågade jag om han och andra barn lekte andra lekar där. Han berättade att de brukade 
leka tjuv och polis och att klätterställningen var som en sorts fängelse. Han berättade att 
poliserna hade sina vapen bredvid fängelset. Han visade för mig flera pinnar av olika 
storlek som var samlade vid samma plats bredvid klätterställningen. Han berättade också 
hur leken gick till och hur en tjuv kunde befria andra tjuvar som satt i fängelset. Sedan gick 
vi upp för en kulle och han fortsatte att berätta att där bestämde de vilka som skulle vara 
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tjuvar och vilka som skulle vara poliser. Jag frågade om de brukade leka andra lekar 
förutom tjuv och polis och han berättade att de lekte kull och kurragömma. Sedan visade 
han mig några gömställen. Ett var en bänk och ett annat några buskar. Han berättade också 
att de brukade spela fotboll. Jag frågade om vad han skulle vilja ha på gården som inte 
redan fanns där. Han svarade att han ville ha ett ställe där det fanns vatten, där man kunde 
fylla på med vatten och leka vattenlekar. 

Analys av data/empiri 
Syftet med det här arbetet är att studera hur fem barn på två förskolor upplever sina 
förskolegårdar samt hur gårdarnas utseende påverkar dessa barns möjligheter till olika 
aktiviteter enligt Prescotts teorier. Under första delen av analysen kommer jag att jämföra 
de två gårdarna där jag gjorde min undersökning utifrån barnens perspektiv. I andra delen 
av analysen ska frågeställningen besvaras. 

Två förskolors olika landskap 

Förskola 1 

På de två förskolorna där jag samtalade med några barn om deras gårdar fann jag två helt 
olika gårdar som gav barnen olika förutsättningar till lekar och samspel mellan dem. På den 
första förskola såg vissa ställen av gården ut som om de vore hämtade från en mindre skog. 
Barnen på den förskolan kallade dessa ställen för skog. Där kunde man finna stenar av 
olika storlekar, träd och bark. Det var just här som barnen hade flera av sina egna platser, 
till exempel en hög sten där flickorna berättade att de kunde leka ostörda, en del gömställen 
bland andra stenar där pojken berättade att han kunde leka djur tillsammans med andra barn 
eller en avlång sten där flickorna lekte älvor (se bild 6, 1 och 3). Flera av lekarna var 
dessutom relaterade till det som barnen förknippar med skogen, nämligen djur eller 
fantastiska varelser som älvor. Flera av de här ställena var både pojkarnas och flickornas 
egna platser och barnen själva berättade att både flickor och pojkar kunde leka där 
samtidigt. På flera ställen av gården kunde jag också se att barnen hade påbörjat olika lekar 
med stenar, bark eller pinnar (se bild 4). Mårtensson (2004) skriver att just denna möjlighet 
för barn att hitta sina egna redskap för olika lekar i naturen gör att det blir mindre konflikter 
bland barnen som har med ägande att göra. Hon skriver vidare att om barnen har tillgång 
till en miljö där det finns gott om liknande material för alla i form av till exempel pinnar, 
löv, blommor, frön, stenar, pinnar, m.m. blir det lättare för barn att få inblick i vad andra 
barn leker och samtidigt kunna samarbeta med varandra. Lenninger och Olsson (2006) ser 
också fördelar med att ha tillgång till olika naturföremål. De skriver att detta kan skapa ett 
annat möte mellan barn och pedagoger och ge barn möjlighet att fortsätta sina påbörjade 
lekar utan att personalen upplever att gården ser ostädad ut. 

Förskola 2 

På den här förskolan såg gården ut mest som en liten lekplats. Där fanns en sandlåda, en 
klätterställning och en gungmotorcykel. Om det på den förra gården fanns gott om 
naturmark så var denna gård raka motsatsen. Här fanns några få träd långt bort ifrån 
varandra och lite buskar som planterats runt själva byggnaden. Två stängda förråd fanns 
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också, där personalen förvarade cyklar och en del redskap som barnen kunde ha i 
sandlådan. Men trots att naturen inte gjorde ett stort intryck, som på första förskolan, 
använde ändå barnen det som fanns där. Pojken som jag talade med berättade om kullen 
där de bestämde vilka som skulle vara tjuvar och vilka som skulle vara poliser (se bild 9). 
Pinnar hittade de också trots att det inte fanns gott om dem på gården. Pinnarna var vapen. 
Ett av de bästa gömställena på gården enligt honom var ett par låga buskar som fanns vid 
en mur (se bild 11). Man såg inte så många spår av påbörjade lekar som på förra ställen, 
inte ens i sandlådan. Pojken som jag talade med konstaterade när han visade mig sandlådan 
att sandslotten var förstörda.  

R: Där finns ett ställe där man kan bygga slott, men de har gått sönder.   

Här kan man ana maktkonflikter som sådana som uppstår på lekplatser i form av vems tur 
det är att gunga på motorcykeln och vem som ska sitta på förarplatsen, vilka som får plats i 
klätterställningen eller vilka som får ha cyklarna.  

R: Här finns en motorcykel. Jag vill sitta framme, jag vill inte sitta bak.  

Beskrivning av gårdarna och redskap i termer av funktionsvärde och enligt 
Prescotts teorier 

Förskola 1 

Här kan man konstatera att redskapen som barnen använde för sina aktiviteter, själva 
aktiviteterna och även gården var vad Prescott kallade för komplexa. Barn på den här 
förskolan använde sig av olika material som de kunde hitta ute på gården som pinnar, bark 
och stenar till olika lekar och gav dem olika egenskaper beroende på vilken lek de skulle 
leka. Om man till exempel tittade på barnens egna platser så fann man att de höga stenar 
där barn berättade att de kunde vara i fred användes också för att leka andra lekar som 
doktor, djur på jakt eller helt enkelt hopptävling (se bild 6). Tältet användes också på fler 
sätt av barnen än det kanske var tänkt för från början av föräldrarna som byggde dem. Man 
märkte detta om man tittade in i tältet och såg att barn hade flyttat stenar och stubbar dit (se 
bild 8). Även själva gården gav upphov till ett positivt förhållande barn emellan och mellan 
barn och personalen eftersom konflikter om hur redskap skulle användas eller var deras 
plats var undveks eftersom barnen på själva gården hittade rikligt med redskap som de 
kunde använda på flera olika sätt. 

Förskola 2 

Flera redskap på den här förskolan hade ett lågt funktionsvärde eftersom de inte gav barnen 
så många möjligheter till lek eller utforskande. Bland dessa redskap, som Prescott skulle 
kalla för minst komplexa, fanns på gården en gungmotorcykel, flera cyklar och en 
klätterställning. Men trots att redskapen var mindre komplexa eller kanske tack vare det, 
valde barnen att använda några redskap och till och med själva gården till det som de inte 



 

18

 
var ämnade för i första hand. Pojken som jag talade med berättade hur klätterställningen 
fungerade som en sorts fängelse när de lekte tjuv och polis (se bild 10). Han berättade 
också hur de lekte kurragömma och använde sig av en bänk som gömställe och hur de 
hittade på egna regler när de spelade fotboll eftersom det inte fanns någon fotbollsplan. 

Barnens perspektiv på sina gårdar 

När jag träffade barnen som jag skulle samtala med bad jag dem att visa mig deras egna 
platser på gården eller, som jag sade till dem, deras favoritplatser. Av en intervju eller ett 
samtal med en vuxen väntar man sig att denne berättar med sina egna ord hur hon eller han 
upplever en viss situation eller, i det här fallet, en viss miljö. För barnen handlade själva 
berättandet inte så mycket om att berätta med ord utan om att visa med hela kroppen vad de 
menade. När pojken på den första förskolan berättade för mig att på en viss plats lekte de 
lejon i grottan, visade han hur lejonen låg i sin grotta. När han berättade att de lekte djur 
som jagade och att en sten var den platsen där djuren kunde söka skydd när andra djur 
anföll visade han hur djuren skulle använda sig av stenen som skydd (se bild 2 och bild 5). 
Flera av platserna som barnen visade mig betydde någonting för dem på så sätt att där 
utspelade sig en situation eller en lek som var meningsfull för dem. En av platserna kunde 
också förvandlas från ett redskap som till exempel signalerade klättring till ett fängelse i 
leken tjuv och polis. Av skäl som jag redan nämnt under rubriken Materialbearbetning på 
sidan 13, spelade jag endast in ett samtal. Här nedan transkriberar jag delar av samtalet som 
spelades in. I första exemplet visar pojken mig sina egna platser medan han samtidigt 
förklarar för mig hur leken som utspelar sig där går till. Han springer från ett ställe till den 
andra och visar hur de brukar göra.  

(R  visar en klätterställning och hur de brukar klättra i den) 

E: Brukar ni leka andra lekar här i klätterställningen? 

R: Vi brukar leka polis och tjuvar och fängelsehåla. Tjuvarna stannar här i fängelset. Sedan 

kommer en tjuv och hämtar alla tjuvar och så kommer polisen och jagar dem (han visar mig hur de 

gör).  

R: Här är våra vapen när vi leker polis och tjuv (han visar ett ställe där de samlar pinnar som de 

använder som vapen när de leker). Vi gör också bomber och kastar dem på tjuvar. 

R: Här bestämmer man vilka som är tjuvar och vilka som är poliser när vi leker polis och tjuv (han 

visar en liten kulle).  

I ett annat exempel visar han mig det som han menar är de bästa gömställena på hela 
gården. Jag kan bara konstatera att det verkligen är de bästa gömställen ute på gården 
eftersom det inte finns någon annan plats där man kan få skugga på hela gården än just 
under de buskarna och den bänken som han visar mig (se bilderna 11 och 12).  

E: Så ni brukar leka tjuv och polis, kull, och vad leker ni mer för någonting? 

R: Ibland leker vi kurragömma. 
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E: Kan du visa mig era gömställen? 

R: De bästa? 

E: Ja. 

R: Här (han visar några buskar som finns runt förskolebyggnaden.) Där kan man gömma sig så att 

ingen ser en (han visar mig hur de brukar gömma sig där) 

R: här också (han visar en bänk och låtsas gömma sig under den)  

Jag ber honom att rita en karta över gården så att jag sedan kan minnas var platserna som 
han visade för mig låg någonstans. Och så påminner jag honom om att han hade berättat för 
mig att han önskade att det fanns både vatten och klätterträd på gården. Han tilläger att det 
skulle vara bra om de hade ett tält, men också vatten och träd.  

E: Finns det ett ställe på gården där man kan få skugga om det är varmt eller mycket soligt? 

R: Ja. Där finns mitt bästa gömmställe. 

R: Och här skulle man ha något som man kunde gå in i. Ett tält… 

E. Ett tält? 

R: Tänk! Ett stort tält! 

E: Det var fler saker som du önskade dig. 

R: Vatten, träd, ett tält… så där (han ritar)  

Här ser man tydlig skillnad på hur pojken resonerar och hur någon som planerar för skugga 
i en utemiljö kanske skulle tänka. Trots att sandlådan på hans gård hade ett litet tak 
uppmärksammade inte pojken detta utan gav ett eget förslag på hur möjlighet till skugga 
och till att leka kurragömma skulle förenas i ett tält. 

Barnen och kroppen, att uttrycka en upplevelse här och nu. 

Att använda sig av kroppen för att uttrycka en upplevelse kändes som en nödvändighet för 
de fem barnen som jag samtalade med. Barnen berättade i presens när de visade sina egna 
platser på gården och vad de lekte där. Detta förhållande mellan kroppen och nuet beskrivs 
av filosofen Merleau-Ponty i boken Kroppens fenomenologi (1999). Han talar om att 
kroppen finns just i nuet genom dessa rörelser som vi utför. Så som Merleau-Ponty 
beskriver att det egentligen inte går att skilja kroppen från tid och rum när en rörelse 
genomförs eftersom själva kroppen omfattar både rum och tid på samma gång i samband 
med att en rörelse utförs. På samma sätt kan man använda sig av hans beskrivning och säga 
att under de tillfällen då barnen berättade om sina platser och lekar så var inte deras 
berättelser och kroppar skilda från varandra utan en och samma. Så här skriver Merleau-
Ponty: 

I den mån som jag besitter en kropp och agerar i världen genom den är rummet och tiden inte 

någon summa av sidoordnade punkter och inte heller en oändlighet av relationer som mitt 

medvetande utför syntesen av och där det involverar min kropp; jag är inte i rummet och i tiden, jag 
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tänker inte rummet och tiden; jag är till (suis à) rummet och till tiden, min kropp tar dem åt sig och 

omfattar dem. (Merleau-Ponty, 1999, s.103)  

Man kan säga att barnens upplevelser av gården förkroppsligas i barnen eftersom de 
ständigt upplever gårdarna med sin kropp. 

Sammanfattning 

1. Vad är gemensamt för de gårdar där barn har platser som de upplever som sina 
egna?  

I min undersökning kunde jag se hur barnen som jag samtalade med använde sig av naturen 
i sina lekar. Oavsett hur lite eller hur mycket naturmark som fanns på gårdarna så var 
naturen alltid en viktig del av gården för de barn som jag talade med. Stenar på den ena 
förskolan fungerade som skydd men också som gömställe och som en utvald plats att leka 
älva eller superhjälte på. Kullen på den andra förskolan fungerade som den plats där barnen 
valde vem skulle vara vem i leken tjuv och polis.  

2. Vad är utmärkande för de aktiviteter eller lekar som genomförs på de egna 
platserna?  

Lekarna som barnen på den första förskolan lekte var relaterade till levande eller fiktiva 
varelser, som brukar finnas i naturen. På den andra förskolan var lekarna relaterade till det 
som barnen hade tillgång till på gården; sandlådan användes till att göra sandslott, 
gungmotorcykeln till att gunga i och klätterställningen till att klättra i. I enlighet med 
Prescotts teorier om hur olika aktiviteter kan vara olika komplexa beroende på om det går 
att utveckla aktiviteten eller leka leken på olika sätt, skulle man kunna säga att just 
tillgången till naturmark på den första förskolan gjorde att barnen kunde leka och utveckla 
sina lekar på olika sätt medan barnen på den andra förskolan var mer beroende av vad deras 
redskap gav för möjligheter till lek.  

3. Vilka möjligheter eller begränsningar erbjuder själva miljön i samband med olika 
aktiviteter i denna undersökning?  

Möjligheterna var tydligast på den första gården, där man bevarat naturmarken och där 
barnen som jag samtalade med berättade om att de kunde använda samma platser till helt 
olika lekar. På motsvarande sätt var begränsningarna tydligast på den andra gården där 
varje redskap enbart var avsett för en aktivitet. Förutsättningarna för lekarna på de båda 
gårdarna skilde sig åt väsentligt. Barnen på den första gården hade tillgång till olika 
gömställen som fungerade bra i leken eftersom gården var stor och naturmarken tillät det. 
Men barnen på den andra gården hade svårare att gömma sig. De bästa gömställena var en 
bänk och några låga buskar planterade vid en mur. 
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Kapitel 5. Diskussion 

Förskolegården, barnets landskap 
Syftet med det här arbetet var att studera hur fem barn på två förskolor upplevde sina 
förskolegårdar samt hur gårdarnas utseende påverkade dessa barns möjligheter till olika 
aktiviteter enligt Prescotts teorier. 

Som jag skrev i inledningen uppmärksammade jag under min lärarpraktik att en del 
förskolegårdar planerats så att de nästan helt saknade naturmark. Specifika aktiviteter 
relaterade till särskilda redskap hade prioriterats, snarare än att tillvarata en miljö som 
främjar en friare lek. De flesta gårdar hade en rutschkana, gungor och cyklar, samtidigt som 
det ofta saknades träd att klättra i, stenar och naturmark där barnen själva kunde välja hur 
de skulle leka. 

De två förskolegårdarna där barnen visade mig sina egna platser var väldigt olika varandra. 
Den ena var omringad av naturmark medan den andra mest såg ut som en del lekplatser 
gör, en sandlåda, två gunghästar och en klätterställning. Tanken att barn med hjälp av olika 
redskap kan utvecklas motoriskt är god men frågan är om det verkligen behövs en 
klätterställning eller om det går lika bra med ett klätterträd. Redskap som gungor, 
klätterställningar eller rutschkanor uppmuntrar inte särskilt till samarbete mellan barnen. 
Grahn & Mårtensson (1997) uppmärksammar hur till exempel olika konflikter kan uppstå i 
samband med att barn leker olika lekar i samma sandlåda. Konflikterna, skriver de, handlar 
oftast om vilka som har rätt att vara på en viss plats i sandlådan. Detta, fortsätter 
författarna, gör det svårare för barn att samarbeta med varandra och att visa intresse för 
annat som kan pågå runt omkring dem.  

Att många förskolegårdar ser väldigt olika ut är något som Grahn & Mårtensson (1997) 
uppmärksammar. De menar att detta påverkar barnens olika upplevelser och möjligheter. 
Utemiljön, skriver de, kan å ena sidan vara utformad så att den gör det lättare för barnen att 
samspela med varandra, utforska eller helt enkelt betrakta den som vilken part som helst i 
leken. Å andra sidan kan miljö vara utformad på ett sätt som dödar barns lust att utveckla 
olika lekar, utforska eller leka i små grupper med andra barn eftersom det inte finns något 
att upptäcka i denna miljö. För barnen fungerar utemiljön i den mån att den möjliggör olika 
lekar eller aktiviteter som är meningsfulla för dem. Men en utemiljö som till exempel 
verkar erbjuda barnen obegränsade möjligheter till rörelse behöver inte nödvändigtviss 
upplevas som meningsfull av barn. Mårtensson (2004) skriver så här:  

I en given situation är det svårt att se om barnen uppfattar utomhuslekens rörelsedynamik som 

något positivt eller inte, om det verkligen är uttryck för ”lustfylld” rörelse. Ett kretsande kring 

gårdens möjligheter kan uppfattas som en förväntan men också rastlöshet, där barnen inte hittar 

ingångar till något meningsfullt (Mårtensson, 2004, s.122)  
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 I mitt arbete kunde jag se hur barnen som jag intervjuade använde sig av naturen i sina 
lekar. Oavsett hur lite eller hur mycket naturmark som fanns på gårdarna så var naturen 
alltid en viktig del av gården för de barn som jag talade med. Stenar på den ena förskola 
fungerade som skydd men också som gömställe och som en utvald plats för att leka älva 
eller superhjälte. Kullen på den andra förskolan fungerade som den plats där barnen valde 
vem skulle vara vem i leken tjuv och polis. Men förutsättningar för andra lekar som barnen 
lekte på båda gårdarna skilde sig väsentligt. Barnen på den första gården hade tillgång till 
olika gömställen som fungerade bra i leken eftersom gården var stor och naturmarken tillät 
det. Men barnen på den andra gården hade svårare med det. De bästa gömställena var en 
bänk och några låga buskar som var planterade vid en mur. Samtalen med barnen gav mig 
viss inblick i hur de upplevde gården och vilka platser som var viktiga för dem. Denna 
kunskap skulle kunna tillvaratas i händelse av att man skulle vilja bygga om gården. De 
som planerar för ombyggnaden skulle kunna utgå från hur barnen på den specifika platsen 
förhåller sig till sin gård. De skulle kunna be barnen att berätta om sin gård, sina egna 
platser och be barnen att ge förslag att ta hänsyn till under ombyggnadsprocessen. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Det var spännande att hitta litteratur som stämde väl överens med mina tankar, som jag 
hade innan jag påbörjade det här arbetet. Men samtidigt som jag gladde mig över att det 
fanns professionella inom till exempel landskapsarkitektur som hade forskat om just 
förskolegårdar och möjligheter för barn att bli delaktiga i planeringsprocessen av sin gård, 
blev jag också fundersam över varför inte andra lärare eller lärarkandidater hade skrivit om 
detta ämne. Litteraturen hjälpte mig också att reflektera över hur jag skulle samtala med 
barnen och hur jag skulle presentera deras bidrag i det här arbetet.  För min del hade jag 
velat ha mycket mer tid både för att genomföra en mer omfattande studie men också mer 
tid för att kunna vara med barnen och se hur de upplever sin gård under ett helt år med alla 
dessa förändringar som årstiderna innebär. Jag hade också velat ha mer tid och kunskap för 
att kunna engagera mig i ett projekt som skulle leda till att några av barnens förslag till 
ombyggnad av sin gård skulle kunna omsättas i praktiken. 

Nya frågor/ vidare forskning 

Barn som förvandlare 

Resultatet av min undersökning visar att barnen var inriktade på att hitta lösningar. Gården 
på den andra förskolan ter sig för mig som ett ogenomtänkt projekt. Ändå lyckas pojken 
som jag talade med visa att det gick att uppleva gården på andra sätt eller till och med att 
förvandla gården genom leken. Detta betyder inte att planerare och andra som är 
involverade i en byggprocess inte ska bry sig om hur barnen upplever sina utemiljöer utan 
tvärtom. Barnen på den gården hittade möjligheter till lek där jag såg svårigheter. Å andra 
sidan behöver också konsekvenserna för barn av att leka i en sådan miljö uppmärksammas. 
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