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Förord 

När jag 1978 började arbeta på en skola för barn med hörselskador, utvecklingsstörning och 
flera funktionshinder, inleddes en fascinerande resa i en värld som handlar om våra olika 
förutsättningar att leva och utvecklas. Mycket snart insåg jag kommunikationens avgörande 
betydelse för att barn ska kunna utvecklas och lära. Genom åren har jag studerat och fått 
erfarenheter om kommunikation i olika former, och också funderat mycket på miljöns betydelse 
för lärande. Självklart är vuxnas kunskap och förhållningssätt viktiga när barn går i skolan, 
lärandets vad och hur diskuteras ofta, mer sällan uppmärksammas lärandets var. Själv har jag 
mer och mer ifrågasatt skolbyggnadens värde i undervisningen, då jag märkt att mina elever haft 
mycket mer motivation att lära när vi flyttat ut undervisningen utanför skollokalerna. Genom 
egna sinnliga upplevelser med hela kroppen har eleverna mer lustfyllt börjat kommunicera och 
utvecklat motoriska och språkliga färdigheter. Kunskapsmässigt har det också varit lättare att 
fånga eleverna genom att vi, ofta med kamerans hjälp, kunnat utgå från de egna upplevelserna 
från utflykten i till exempel skogen. 
 
Med dessa utgångspunkter började jag intressera mig mer och mer för utomhuspedagogik och 
upplevelsebaserat lärande. I min C-uppsats studerade jag hur barn med funktionshinder kan lära 
genom upplevelser på en specialskola (Eriksson & Friberg, 2004). När jag nu fick chansen att 
fördjupa mig i en magisteruppsats ville jag rikta mina studier än mer mot den fysiska miljön, 
mot platsens betydelse för lek och kommunikation.  
 
Jag är tacksam mot min arbetsgivare, Specialslkolemyndigheten och Åsbackaskolan som gett 
mig chansen att studera detta läsår. Ämnet ligger mig varmt om hjärtat och jag hoppas att det 
upplevelsebaserade lärandet på Åsbackaskolan fortsätter att utvecklas, kanske genom mitt 
bidrag i denna studie. 
 
Min familj har tålmodigt stöttat mig och visat förståelse under hela min studietid, när jag 
emellanåt suttit med pannan i djupa veck bland mina travar av böcker vid datorn. Tack Timo, 
Gustav, Liisa, Joel och Maija! 
 
Till sist vill jag nämna den helt avgörande faktorn till att jag kunnat genomföra och slutföra 
denna studie: Min handledare Eva Berglund vid Barn och Ungdomsvetenskapliga institutionen 
vid Stockholms universitet! Hon har varit en ovärderlig tillgång i processen med att välja metod, 
kritiskt granska litteraturen, analysera resultaten och se det väsentliga i studien. Tack Eva, för 
din varsamma och strukturerade hållning under hela våren. Studien har varit helt beroende av 
våra regelbundna handledningstillfällen, då jag fått ny kraft att fortsätta även när det varit 
motigt. 
 
Björnlunda i juni 2008  
 
Eva Eriksson 
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Sammanfattning 

Den här studiens syfte var att studera lek och kommunikation hos en barngrupp i två olika typer 
av utomhusmiljöer. Platsens betydelse har lyfts fram genom att samma barngrupp studerats i två 
olika miljöer, parklek respektive skogsmiljö. Resultatet visade dessa platsers påverkan på just 
denna barngrupps lekar. Miljöerna var kända och trygga för barngruppen och gruppen var van 
att vistas utomhus cirka 4 – 5 timmar varje dag, alla veckans dagar,.  

Frågeställningarna behandlade frågor om hur barngruppen lekte och kommunicerade i byggd 
parkleks- respektive naturlig skogsmiljö. Undersökningen gjordes genom videoobservationer 
som analyserades med hjälp av ett protokoll med frågor om lek, kommunikation och plats samt 
kompletterande intervju och samtal med personalen. 

Resultatet visade på en skillnad i barnens lekar och kommunikation i de olika miljöerna. I den 
byggda parkleksmiljön låg koncentrationen på de motoriska lekarna medan skogsmiljön visade 
att fantasileken dominerade och förekom i alla observerade situationer. Samlek och parallellek 
förekom i båda miljöerna, medan ensamlek förekom i parkleken men inte i skogsmiljön. 

Kommunikationen skilde sig markant, på så sätt att barnen i skogsmiljön upprätthöll 
kommunikationen genom längre talspråksdialoger i fantasi- och rollekar, medan det i parkleken 
användes kommunikation genom talet endast i kortare ordväxlingar. Samspelet handlade i 
parkleken till största delen om att svara eller påbörja kommunikation, inte att upprätthålla längre 
dialoger. Lekredskapen var i parkleken viktiga och upptog barnens koncentration. Båda 
miljöerna visade på gott samspel och fysiskt aktiva barn. 

Personalen upplevde att skogsmiljön sätter igång fantasin och den fria leken. Där finns många 
”rum” som ger frihet och fler val där barnen utvecklar många sinnen och leker lugnare. I skogen 
får barnen möjlighet att springa långt och vara undanskymda och ostörda i lekarna, menade 
personalen. I parkleken blev det ofta fler konflikter kring cyklar och andra lekredskap, vilket 
ledde till fler förmaningar och mer vuxenstyrning. Vissa parklekar var spännande och roliga 
miljöer och barnen uppskattade att komma tillbaka till samma platser, såväl till skogen som till 
parklekar. Personalen upplevde att det var språkutvecklande att vara utomhus. Många språkliga 
begrepp kan barnen uppleva med hela kroppen, som till exempel begreppen uppför och nedför. 
De såg också barn som vågade prata mer utomhus än när de var inomhus på sin förskola. 
Personalen framhöll också den motoriska utvecklingen och träningen barnen får utomhus, de 
ansåg att bra motorik gav barnen större självkänsla och språkutveckling. 

I ett specialpedagogiskt perspektiv kan man genom studiens resultat av en typisk barngrupps lek 
och kommunikation i uterummet, se vinster även för barn med olika funktionshinder och 
särskilda behov. Pedagoger och specialpedagoger behöver göras medvetna om den fysiska 
miljöns betydelse för lek och kommunikation, att olika platser ger olika stimulans. Studien ger 
förutsättningar för fortsatta studier i hur barn med särskilda behov använder olika miljöer. 

Nyckelord 

Lek, kommunikation, samspel, fysisk miljö, byggd miljö, naturlig miljö, utomhuspedagogik, 
upplevelser, uterum, specialpedagogik
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1. Introduktion 

Den fysiska utomhusmiljöns betydelse för lek, kommunikation, hälsa och lärande har intresserat 
mig i mitt arbete som specialpedagog bland barn med flera funktionshinder. Genom arbetet med 
dessa barn, som oftast haft kommunikationssvårigheter, har frågan väckts för vad det är som 
händer med människors samspel och kommunikation om vi vistas utomhus i naturmiljön?  Jag 
har också funderat på om och hur utomhuspedagogik kan motiveras och har relevans i dagens 
förskolor, skolor och specialskolor? Vad betyder olika platser utomhus för barns lek och 
kommunikation?   

Uterummet som läromiljö och läromedel för barn används idag i varierande omfattning av 
förskolor och skolor runt om i Sverige. Utomhuspedagogik tycks, enligt min uppfattning, vara 
ett begrepp som intresserar många pedagoger. Det förefaller dock vara fler förskolor än skolor 
som tydligt uttalar en utomhusprofil i sin pedagogik.  

Flera lärosäten ger numera högskolekurser i ämnen som ”Utomhuspedagogik” eller 
”Utomhusdidaktik”. Litteratur i ämnen som ”Ute-matte”, ”Ute-svenska” och ”Ute-engelska” för 
förskolan och grundskolan, har givits ut de senaste åren, dessa har visat sig vara populära och 
efterfrågade. För förskolan finns sedan tidigare mycket litteratur med inriktningen ”leka och lära 
utomhus”.  

Intresset för utomhusmiljön som en alternativ läromiljö gör att man kan ställa frågan; Finns det 
något i uterummet som gör det speciellt lämpat för lek, lärande och utveckling? Kan skola och 
förskola ha användning för uterummet som ”undervisningslokal” för fler aktiviteter och ämnen, 
inte enbart de naturvetenskapliga? Har lek, kommunikation, rörelse och praktiska erfarenheter 
utomhus betydelse även för vår ”intellektuella” kunskapsutveckling? Är sinnlig erfarenhet 
utomhus eventuellt en förutsättning för boklig bildning? 1  

Trots ett ökande intresse för utomhuspedagogik, bedrivs idag förskoleverksamheter vanligtvis 
på förskolor där man har pedagogiska aktiviteter i ett fast hus med tillhörande gård som 
utgångspunkt. Den utomhusmiljö barnen har tillgång till är i de flesta fall förskolans gård, och 
en stor del av dagen är barnen också inomhus vid samlingar, måltider, vila och lek. Statistik2 
visar att antalet barn i förskolegrupperna sedan 80-talet har ökat samtidigt som personaltätheten 
har en tendens att minska. Detta kan leda till minskade möjligheter för förskolan att göra 
utflykter och upptäckter i närmiljön utomhus.  

För att ta reda på vad olika utomhusmiljöer betyder för lek och lärande, ville jag titta närmare på 
hur barn leker och kommunicerar utomhus i två olika typer av vardagsmiljöer. Att observera 
barnen direkt i deras lekar har gett en förstahandsinformation av hur och med vad en grupp 4 – 5 
åringar leker och kommunicerar om i vardagen på förskolan. För att studera betydelsen av 
platsers eventuella olikheter och likheter behövde jag följa samma barngrupps lekar i två olika 
typer av miljöer, detta blev möjligt genom att följa en mobil förskolegrupp. Barngruppen och 
personalen hade då samma förutsättningar och sammansättning, men bytte lekmiljö. På så sätt 
har jag kunnat se platsernas betydelse för just dessa barns lekar. Studien utgår alltså från en 
                                                   
1 Dahlgren, L-O & Szczepanski, 1997 

2 Skolverket 2007 
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mobil förskola med utomhusprofil, men skulle likaväl ha kunnat utgå från vilken 
utomhusförskola som helst som regelbundet besöker olika typer av utomhusmiljöer.  

Den centrala utgångspunkten i denna studie var alltså platsers olika förutsättningar för att 
stimulera lek och kommunikation – fokus låg inte på enskilda barns förmågor och 
förutsättningar. Det har därför varit viktigt att studera en och samma typiska barngrupp, där det 
inte fanns uttalade avvikelser eller kända funktionshinder hos barnen. Det var också viktigt att 
välja en grupp barn som var vana vid uterummet som miljö för sina lekar och sin 
kommunikation. De miljöer som studien utförts i var kända för barnen och på det viset har 
fenomenet ”nyhetens behag” kunnat undvikas, barnen var trygga i de miljöer de besökte. 

Svenska förskolor och utomhusmiljöer för barn har i några tidigare studier undersökts speciellt 
vad gäller förskolegårdens betydelse för barns motorik, lek, kommunikation och hälsa 3. 
Resultatet i dessa studier visar hur olika förskolegårdar med olika barn- och personalgrupper, 
påverkat lekar och annat. Att studierna handlat om olika barngrupper i olika miljöer ger enligt 
min bedömning en osäkerhet om i vilken omfattning det är barngrupp, personal eller miljön som 
påverkar resultatet. En väl fungerande barngrupp med rika lek- och kommunikationsvägar kan 
kanske leka lika bra i en ”torftigare” fysisk miljö? Jag ville därför i min undersökning studera 
platsens betydelse, genom att samma barngrupp, lekte i två olika typer av utomhusmiljöer, 
vilket gav svar på hur en grupp med samma förutsättningar utvecklade sina lekar i två olika, för 
dem kända miljöer.   

 

                                                   
3 Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman 1997, Engdahl 2006, Björklid 1982 
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2. Tidigare forskning och 
teoretiska utgångspunkter 

2.1 Kommunikation 
Termen kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att göra delaktig, att 
något blir gemensamt, exempelvis en handling eller en erfarenhet.4 Redan det lilla barnet är 
förberett för kommunikation och utvecklas genom mänsklig kommunikation och interaktion, det 
vill säga i ett socialt samspel med andra människor. 

I det tidiga samspelet med det nyfödda barnet tillskriver föräldrarna barnet egenskaper och drag 
som kanske är fantasier eller konstruktioner från sin egen historia. Föräldrarna tillskriver barnet 
en mening med sitt agerande och samspelet utvecklas. Ett samskapande och medskapande av 
verkligheten för barn och föräldrar sker.5 

Stern6 har formulerat en arbetshypotes om hur barnet upplever den förspråkliga känslovärlden. 
Med hjälp av ”känslan av själv” som organiserande begrepp försöker Stern beskriva hur barnets 
subjektiva upplevelsevärld utvecklas vidare med stöd av språket. Stern menar att under barnets 
utveckling växer det fram olika domäner som inte försvinner. Stern tillskriver barnet en stor 
kompetens och redan omedelbart efter födelsen har varje barn unika kvaliteter och resurser, med 
vilka de möter världen och utvecklar ett dynamiskt samspel med sin omgivning. Som en röd 
tråd genom Sterns beskrivning av hur självet utvecklas går betydelsen av bekräftelse genom 
kontakt och kommunikation. 

 

Genom ömsesidigt kommunicerande med andra blir vi oss själva. Som pedagog i förskolan 
bidrar man, tillsammans med alla andra viktiga personer i barnets värld, till denna 
utvecklingsprocess.(…) Kärnan i det pedagogiska förhållningssätt som utgår från Sterns teori 
kan sammanfattas på följande sätt: Att utifrån ett gemensamt fokus för barn och pedagog 
utveckla meningsfullhet och sammanhang. I detta arbete har naturligtvis språket en central 
roll. (…) språket är den viktigaste kommunikationskanalen, när det gäller att göra sig 
förstådd och förstå.  Utan språk kan man inte skapa mening och sammanhang och därigenom 
vidga sin kunskap. 7 
 

                                                   
4 Brodin 1991 

5 Havnesköld 1992 

6 Stern 2003 

7 Brodin & Hylander 1997 s. 104, s. 116-117   
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En vid definition av kommunikation är att kommunikation är överförande av ett budskap från en 
individ till en annan.8 Denna vida syn på kommunikation innebär att allt som en individ gör, 
omedvetet eller medvetet, kan kommunicera någonting bara det finns en mottagare, som 
omedvetet eller medvetet, uppfångar budskapet och tolkar det.  

2.1.1 Teoretiska aspekter på kommunikation 

Samspel 
Den typ av budskap som individer som kommunicerar förmedlar kan sägas ha tre olika 
samspelsfunktioner9 och det är att svara på annans kommunikation, att påbörja eller 
upprätthålla kommunikationen. Barns kommunikation handlar mycket om samspel. 
Konflikter är en naturlig del av samspelet, som barnen löser på olika sätt, ibland med hjälp av 
vuxna. 

Kommunikationens innehåll, form och avsikt 
Ytterligare sätt att indela kommunikation, enligt Grahnlund och Olsson10 kan vara i innehåll, 
form och avsikt.  

Innehåll 

Med kommunikativt innehåll menas den verklighet som kommunikationen vill förmedla något 
om.  

Form 
Med kommunikativ form avses hur budskapet uttrycks. Det innefattar dels genom vilket 
medium kommunikationen sker, dels hur avancerade uttrycken är, det vill säga uttrycksnivå och 
hur de kombineras. Det finns tre olika medium inom vilka kommunikation kan ske; genom 
ljudframställning, motorisk framställning eller grafisk framställning.  

• Exempel på typer av ljudframställning kan vara med hjälp av rösten, att dunka med 
handen i något eller att göra ljud med hjälp av tekniska hjälpmedel.  

• Exempel på motorisk framställning kan vara mimik, beröring, kroppshållning, gester, 
tecken och teckenspråk. 

• Exempel på grafisk framställning kan vara bilder, fotografier, ord, bokstäver eller 
symbolsystem (som Bliss eller Pictogram).  

Avsikt 
Med kommunikativ avsikt menas det syfte kommunikationen har samt den funktion 
meddelandet fyller i samspelet. Det kommunikativa syftet kan vara styrande, kontaktskapande 
eller riktande. Man kan ha flera avsikter samtidigt och det kan vara svårt att skilja de olika 
avsikterna. 

                                                   
8 Granlund & Olsson1988 

9 Granlund & Olsson 1988 

10 Grahnlund & Olsson 1988 
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• Exempel på styrande kommunikation kan vara att ta hjälp av någon för att nå ett föremål 
eller följa en uppmaning från någon annan. Syftet är att uppnå ett speciellt mål och inte 
att få ett samspel med personer i omgivningen. 

• Exempel på kontaktskapande kommunikation kan vara att svara på kontakt, till exempel 
genom att le när någon hälsar på en, nicka, titt-ut-lekar. 

• Exempel på riktad kommunikation kan vara en kommunikation runt något man 
gemensamt upplever. Till exempel genom visa fram ett föremål som man sedan 
kommunicerar och upprätthåller en dialog kring.  

 

2.1.2 Kommunikationens betydelse för lärandet  

 
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande har kommunikationen mellan människor stor 
betydelse, menar Säljö.11  Kommunikation är ett medel för barns utveckling, menar Brodin12 
som också säger att leken i sin tur är ett medel för kommunikation. Lärande sker i alla 
sammanhang genom interaktion mellan människor. 

 

Det finns i varje trivialt samtal, handling eller händelse en möjlighet att individer eller 
grupper tar med sig någonting som man kan använda i en framtida situation.” (….) Lärande 
är således ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet och kan inte på något enkelt sätt 
kopplas till bestämda arrangemang som skola och undervisning. 13 

 

Genom att vistas i samma grupp men i en annan lärmiljö (till exempel utomhus) förändras roller 
och relationer. En lärmiljö utanför fyra väggar vidgar möjligheten att stärka barns självbild och 
deras roller och relationer i gruppen.14 

En grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv är att det är genom kommunikation som 
sociokulturella resurser skapas, och det är också genom kommunikation som de förs vidare.  
Det är enligt detta perspektiv, genom ett direkt eller indirekt samspel med andra vi lär och 
utvecklas. ”Tänkandes utveckling: från samtal mellan människor till samtal inom 
människor.(…)  Genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra kan 
människor lära.”15 

 

                                                   
11 Säljö 2003 

12 Brodin 1991 

13 Säljö 2003 s. 13 

14 Ericsson 2004 

15 Säljö 2003, s. 105 
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För att kunna interagera med andra på ett socialt och effektivt sätt behövs en särskild slags 
kommunikativ kompetens i olika miljöer och kulturer. Begreppet kommunikativ kompetens 
sätter relationen mellan språket och kulturen i fokus, menar Carlgren. 16 

2.2 Lek 
 
Barn uttrycker sig ofta i lekens form och att leka verkar ofta vara lika naturligt och nödvändigt 
som att andas.17 Leken är ett sätt för barn att lära sig hur tillvaron fungerar. De första åren leker 
barnet tillsammans med en vuxen, då lär sig barnet turtagning, ömsesidighet och samspel. 
Genom leken lär sig barnet att bemästra sina rädslor och att visa hänsyn till andra. Den 
lekförmåga som grundläggs under barndomen bärs sedan genom hela livet, säger Knutsdotter 
Olofsson.18 Leken är frivillig och spontan, den är inte målinriktad och är oberoende av yttre 
belöning och skiljer sig därigenom från arbete. Det viktigaste tecknet på lek är dess ”som om” - 
karaktär. Lek är inte på riktigt, det är på låtsas. Knutsdotter Olofsson lyfter vidare fram 
begreppet ”leksignal”, vilket betyder att de parter som ingår i leken är införstådda med att man 
leker och att det inte är ”på riktigt”. Att kunna tolka och förstå denna leksignal på rätt sätt är en 
av förutsättningarna för att barnet ska kunna ta del av och ge sig hän åt leken.  

Det kan vara svårt att definiera leken, men man kan ändå säga att det finns en rad kriterier för 
vad som är lek.19 Lek ska vara en rolig och lustfylld upplevelse oavsett om barn leker med andra 
eller leker för sig själva. Lekbeteende är något som finns hos människor och högre djurarter. För 
att kunna leka måste man känna sig trygg och avslappnad. Leken är en företeelse som uppträder 
plötsligt och styrs av tillfälliga ingivelser och idéer. Det är processen och inte målet som är det 
viktiga. I leken kan barnet hantera verkligheten som det vill. ”I leken kan man minnas, pröva 
och öva med ett minimum av risktagande, eftersom det är på lek.”20 

 

Genom leken skapar barnet möjligheter att handskas med verkligheten och sina inre konflikter. 
Relationens betydelse i leken betonas av Knutsdotter Olofsson, lekens ursprung är social och 
lärs redan på skötbordet i kommunikationen mellan den vuxen och barnet. Leken blir därmed ett 
viktigt verktyg i barnets identitetsbygge. 21  

 

Den vuxne hjälper barnet att urskilja handlingar genom att repetera dem. Genom att imitera 
barnets rörelser och mimik blir dessa tydliga för barnet..22 

                                                   
16 Carlgren 1999 

17 Renblad 1997 

18 Knutsdotter Olofsson 1987 

19 Renblad 1997 

20 Ahlström 2000, s. 15 

21 Knutsdotter Olofsson 1987, Ahlström 2000, Stern 2003, 

22 Knutsdotter Olofsson 1987, s. 69 
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Leken har betydelse för den intellektuella, känslomässiga, språkliga och sociala utvecklingen. 
Leken är ett medel för kommunikation och kommunikation är ett medel för barns utveckling.23  

2.2.1 Teoretiska aspekter på lek 

 
Lek kan indelas i olika dimensioner (för de exakta definitionerna, se avsnittet  Definitioner, 
under syfte och frågeställningar s.18-19) En dimension avspeglar om barnet går in i samspel 
med andra barn eller ej. Indelningen sker i tre överordnade begrepp.24  

• Ensamlek 
• Parallellek 
• Samlek 

 
En annan dimension25 av lek som handlar om dess innehåll är: 

• Funktionslek 
• Konstruktionslek,  
• Dramatisk lek  
• Regellek  

 
Dewey26 talar om lärprocessernas element som ett oförutsett möte med det ostrukturerade i 
omgivningen, detta kan vara den utforskande leken då barnet nyfiket kan undersöka olika 
fenomen i lekens tecken. 
 
Fantasin och föreställningsförmågan har avgörande betydelse för att barnet senare i livet ska 
kunna tillgodogöra sig formell undervisning eftersom faktorer som dekontextualisering och 
förmågan att väcka inre meningsfulla bilder anses ha sin grund i låtsashandlingar.27 Genom 
leken och låtsashandlingar tillägnar sig och utvecklar barnet sin förmåga till fantasi. 
 
 

2.2.2 Lekens kvalité 

 
Barnens insatser i leken skattar Knutsdotter Olofsson28 i variabler som förståelse för lekens 
tema, koncentration i lekandet, samarbete genom ömsesidighet och turtagande och påhittighet.  
Observationerna i denna studie är gjorda delvis efter Knustdotter Olofssons mall för att 
utvärdera lekkvaliteten på daghem där Knutsdotter Olofsson tar upp dessa aspekter: 

                                                   
23 Brodin 1991 

24 Rubin 1977  

25 Rubin 1977  

26 Dewey 2007 

27 Ahlström 2000 

28 Knutsdotter Olofsson 1991 s. 73 
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1. Lekens varaktighet 
2. Koncentrationen kring temat 
3. Komplexitetsgrad 
4. Konflikter 
5. Samarbete och samspel 
 
Leken kan vara vild eller lugn. Ofta finns i diskussioner om lek ett normativt inslag som pekar 
ut att vissa lekar är bättre än andra, mindre godkända lekar. Denna bedömning tycks ofta utgå 
från den vuxnes perspektiv på vilken lek som är ”bra” eller ”dålig”.29  

Många lekar är vilda, grovmotoriska lekar som syns och hörs och som behövs för att barnet ska 
lära känna sin kropp, sig själv och sin omgivning, menar Hangaard Rasmussen.30 Sådana lekar 
kan exempelvis vara bus, kroppsutlevelse, eller att köra runt så fort det går, vilket är aktiviteter 
som utifrån många kvalitativa bedömningar av lek riskerar att betraktas som störande inslag i 
leken.  

De kaosbetonade lekarna är i övervägande grad expansiva i sitt uttryck, styrda av lusten att 
experimentera med kroppens möjligheter.31 

 

Betydelsen och omfattningen av denna typ av kaotiska aktiviteter i barns lek lyfts fram av 
Hangaard Rasmussen, som ger exempel på att vild lek kan vara ”bråklek”: 

Bråkleken är starkt präglad av kroppslig närkontakt. De lekande försöker lägga ned varandra 
i en brottningsmatch, slåss med kuddar och knuffar, kittlar, springer (…) Det är naturligtvis 
lekar som kräver utrymme.32 

 

 

                                                   
29 Grahn m.fl. 1997 

30 Hangaard Rasmussen 1993 

31 Hangaard Rasmussen 1993, s. 78 

32 Hangaard Rasmussen 1993, s. 81 
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2.2.3 Lekens betydelse för lärandet 

 
Enligt Vygotskij33, är fantasi livsnödvändigt såväl i det dagliga livet som inom kultur och 
vetenskap.  Fantasi och kreativitet har alltid sina ursprungliga rötter i de egna erfarenheterna och 
det råder, enligt Vygotskij , inte någon motsättning mellan fantasi och vetenskap utan fantasin 
är grunden till allt skapande. Han anser att det är mycket viktigt att ge barnen förutsättningar att 
utveckla fantasin genom barndomen och uppväxttiden.  

Genom begreppet ”den proximala utvecklingszonen” vill Vygoskij beskriva utrymmet för 
möjlig utveckling. Han menar att barns utveckling sker genom deltagande av aktiviteter som 
ligger strax över vad barnets egen kompetens är, denna zon utgör skillnaden mellan barnets 
egen prestation och vad det kan prestera med hjälp av andra.  Leken kan vara en sådan möjlighet 
till utveckling inom den proximala utvecklingszonen genom att barnet i leken får stöd från 
andra mer kompetenta barn eller vuxna och därmed lär sig i olika samspelsituationer. 

I leken övar man upp sin kreativitet och påhittighet, liksom att bemästra sina känslor genom att 
öva, pröva och uttrycka sig, menar Knutsdotter Olofsson.34 

Inom den pedagogiska och psykologiska forskningen tycks det vara fantasileken (se definitioner 
s. 18-19) som studerats mest och som framhålls som mest betydelsefull för barns utveckling.35  
Fantasileken bjuder på situationer som främjar viktiga och grundläggande förmågor, kunskaper 
och färdigheter. Lek är ofta synonymt med aktivitet och många pedagoger jämställer idag lek 
med lärande trots att det under en lång period framställdes som varandras motsatser.36  

Begreppet flow kan användas för att beskriva lekens dimensioner. Csikszentmihályis 37 talar om 
flow i sitt teoretiska resonemang om optimala upplevelser. Flow är med andra ord den 
helhetsupplevelse som människor kan känna när de agerar med totalt engagemang och 
fokusering. Leken kan ses som ett tydligt exempel på en flowupplevelse. Det är viktigt att 
observera att flow handlar om att aktiviteten är njutbar för dess egen skull och inte för en yttre 
belöning.38  

(…)begreppet flow – det sinnestillstånd i vilket människor är så uppslukade av vad de gör att 
ingenting annat tycks betyda något; upplevelsen är i sig själv så njutbar att man vill fortsätta 
att göra det även om priset är högt, bara för glädjen att göra det.39 

                                                   
33 Vygotskyj 1995 

34 Knutsdotter Olofsson 2003 

35 Grahn m.fl. 1997 

36 Engdahl 2006 

37 Csikszentmihályis 1992 

38 Arnegård 2006 

39 Csikszentmihályis 1992, s. 20 
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2.3 Den fysiska miljöns betydelse för barn  
 

Betydelsen av en god fysisk uppväxtmiljö är inte lika uppmärksammad som de psykosociala 
aspekternas betydelse för barns lärande och uppväxtvillkor, menar Björklid40, i en 
kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Hon 
sammanfattar där  

att forskning om lek- och lärmiljöer utomhus till stor del handlar om möjligheter till lek, 
lärande och utveckling, medan forskning om fysisk miljö inomhus mer koncentreras till 
miljöns begränsningar.41  

 

Miljön sänder budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten, menar 
Björklid vidare. Miljön behöver därför vara utformad så att barns lärande underlättas, stimuleras 
och utmanas. Miljön innefattar såväl psykiska som psykiska aspekter, d v s både utrymmen, 
material och klimat. Förskolans miljö bör vara flexibel och kunna förändras, den får inte vara 
statisk. Barn på naturrika förskolegårdar leker fler lekar, leker bättre i grupp och är mer 
uthålliga. De tränar dessutom sin förmåga till balans, vighet och koordination samt att springa 
både snabbt och uthålligt.42 

2.3.1  Teoretiska aspekter på platsers betydelse  

Enligt Grahn et al 43 är en stimulerande fysisk miljö en viktig förutsättning för kreativitetens 
utveckling hos barnet: 

Tingen utgör utgångspunkter för leken som barnet efterhand kan omvandla alltmer i 
skapandet av egna världar, egna platsidentiteter och vidare till sina egna betydelserum. Det 
gör att den fysiska miljön måste tala till barnet, väcka intresse och locka barnet vidare.44  

 

En plats kan tilldelas en betydelse och användas på ett visst sätt, diskuterar Grahn et al45 vidare. 
Detta förhållande kan också ses i relation till de platser som finns runt omkring en speciell plats 
– platser som kan intensifiera eller försvaga den centrala platsens betydelse och 
användningsområde. Grahn ger ett sådant exempel på en plats, där många barn gärna samlas, 
som är en tall med ett rep. Platsens värde utgörs framförallt av att ett rep hänger där, och 
näraliggande platser, i anslutning till tallen medverkar till att värdet av aktiviteterna med repet 
ytterligare förhöjs. Barnen kan syssla med andra saker medan de väntar på sin tur till att leka 
med repet och kan därför lättare hantera en eventuell kösituation på egen hand. På så vis hjälper 

                                                   
40 Björklid 2005  

41 Björklid 2005 s. 11 

42 Björklid 2005 

43 Grahn m.fl. 1997 

44 Grahn m.fl. 1997 s. 12 

45 Grahn m.fl. 1997 



 

 12

dessa platser barnen att utveckla en social kompetens i denna situation. Sambandet mellan 
platserna gör det också möjligt för barnen att välja att stå utanför leken och titta på, eller glida in 
och ut ur leken, utan att det upplevs som störande av de andra.  

Inomhus i ett klassrum, påpekar Eriksson, Furå och Pettersson,46 sitter barnen ofta i en bänk 
eller har en begränsad yta att röra sig på, tillvaron är ofta strukturerad på ett sådant sätt att 
undervisningen lätt blir statisk och följer samma mönster. Utomhus kan pedagoger lättare skapa 
mer dynamiska situationer där barnen i gruppen kommer nära varandra. 

Enligt en studie av Björklid47 om barns lek i utomhusaktiviteter, väljer barn att leka närmast 
boendemiljön på lekytor och i parker. I hennes studie av utomhusaktiviteter i två 
bostadsområden, var barn i skolåldern mer fysiskt aktiva än förskolebarnen, 4- 6 åringar var i 
sin tur mer aktiva än de yngre barnen. Björklid fann att temperaturen hade betydelse för var 
barnen lekte. Naturliga miljöer användes mer för utomhusaktiviteter vid kyla än lekparkerna. 
Björklid studerade även om barnen använde fast lekutrustning (gungor, klätterställningar), lös 
utrustning (hinkar, spadar, cyklar) eller ingen utrustning alls. Resultatet från Björklids 
observationer visade att i två tredjedelar av tiden använde barnen varken fast eller lös 
utrustning. Björklid fann också en hög fysisk aktivitet bland barnen speciellt i den naturliga 
miljön. I förskoleåldern lekte barnen vanligen i små grupper, ofta i grupper om 2-3 barn med 
olika ålder och kön. Från skolåldern var grupperna av barn större men med mer uppdelning 
mellan pojkar och flickor. 

2.3.2 Det sociokulturella perspektivet 

I skolans undervisning, skriver Carlgren,48 plockar man ofta ut lärandet ur sitt sammanhang. 
Klassrumsuppgifterna består av väldefinierade problem. Eleverna befinner sig i en 
klassrumskontext som är helt främmande för de autentiska (verkliga) aktiviteterna utanför 
skolan. Därför blir det lätt så att det man lär i skolan endast blir användbart i skolan. I ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande 49 förespråkas däremot att barnen behöver lämna 
klassrummet för att hamna i en social praktik och ett situerat lärande, som innebär att 
situationen blir en del av lärandet. Lärandet blir på så sätt inte bara kognitivt utan också sinnligt 
och socialt, platsen man befinner sig på blir en tillgång i lärandet.  

Med begreppet ”kommunikativ kompetens” menar Carlgren50 vidare att relationen mellan 
språket och kulturen sätts i fokus. För att kunna delta i skolarbetet och utveckla skolkunskap 
behövs en sådan kommunikativ kompetens. Språk och ord har såväl en kognitiv som en 
sociokulturell sida. Orden har mening både socialt och för en själv.  

                                                   
46 Eriksson, Furå, & Pettersson, 2007 

47 Björklid 1982 

48 Carlgren 1999 

49 Carlgren 1999 

50 Carlgren 1999 
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Man tillägnar sig mening genom att lära sig hantera aktiviteter där meningen fungerar. 
Meningsskapandet sker i den sociala interaktionen snarare än genom en internaliserings-
process.51 

 

Folkskolans tillkomst år 1842 betydde, enligt Dahlgren & Szczepanski52 att lärande och praktik 
skildes åt. Lärandet dekontextualiserades, vilket innebär att numer lär man genom att läsa i 
texter om olika verksamheter, istället för att utöva dem. Texter skapas av författarens bilder av 
verkligheten och förutsätter att läsarens bilder stämmer någorlunda överens med författarens. 
Annars uppstår ett missförstånd och studier har visat att ”elever i alla delar av 
utbildningssystemet istället lägger sig till med ett ytinriktat sätt att lära” 53, då de saknar 
praktiska erfarenheter i verkligheten och själva texten (teorin) blir ett mål i sig. 

2.3.3 Barn skapar egna platser utomhus 

I en studie om barns utelek på förskolegården har Mårtensson54 urskiljt två egenskaper som är 
typiska för lekar utomhus: inslaget av sinnlighet och vidlyftighet. Med sinnlighet menar 
Mårtensson lekar som spontant stimuleras av lukt, smak, känsel, syn balans, temperatur, hörsel 
med flera sinnen. Barnen använder utemiljön uppmärksamt med sina sinnen och blir samtidigt 
känslomässigt uppfyllda av att samspela med miljön. Med vidlyftighet menar Mårtensson att 
lekar stimuleras som är av mer kaotisk karaktär. Det handlar om såväl vilda lekar, där barn 
tillåts springa, sprattla, klättra, brottas och jaga runt, som mer lugna fantasilekar. 

Barns behov av att skapa egna platser verkar gå tvärs över kulturella och sociala gränser, menar 
Kylin.55 Överallt i världen, oavsett klimat och naturmiljö, skapar barn egna platser, bland annat 
genom att bygga kojor. Kylin säger att barns tid och rum idag är hårt kontrollerat av vuxna och 
inskränker på deras möjlighet att välja avskildhet. Utemiljön blir därför extra viktig som ett 
möjligt fritt rum för barnets eget skapande. 

Barn har ett mycket stort behov av att hitta och skapa egna platser och att i takt med sin 
åldersutveckling successivt röra sig längre och längre från hemmet. Kojan är barnets sätt att 
ta plats i världen.(…) Kojbyggarprocessen inleds genom att den fysiska miljön ”talar” till 
barnen och gör att de kan hitta en plats som är lagom insynsskyddad men ändå trygg. När 
platsen väl är hittad och på olika sätt markerad börjar en process av samlande och sorterande 
av olika skatter och material. (…) Kojbyggande är en process där själva ”produkten”, kojan, 
egentligen har underordnat värde.56 

 

                                                   
51 Carlgren 1999 s.15 

52 Dahlgren & Szczepanski 2004 

53 Dahlgren & Szczepanski 2004, s. 15 

54 Mårtensson 2004, 2005 

55 Kylin 2005  

56 Kylin 2005 s. 5-6 



 

 14

För att skapa trygghet bör utemiljön inte vara ny varje gång, det är viktigt att besöka samma 
plats flera gånger för att barn ska få en känsla av sammanhang, känna förväntning och trygghet, 
menar Eriksson, Furå och Pettersson57.  

 

Samma plats kan också upplevas olika beroende av väder och årstider; på våren och 
sommaren förvandlas marken till ett myller av liv, medan hösten bjuder på en mångfald av 
färger och frukter. En varm, solig plats kan en sommardag ge en frihetskänsla och behov att 
hoppa och skutta. Samma plats kan ge en känsla av gemenskap när man kurar ihop sig under 
en gran i skydd för regnet. En snöig vinterdag upptäcker barnen pulkabacken eller spår av 
något djur. Alla dessa skiftande miljöer och känslor går att uppleva på samma plats utomhus. 
Denna variation kan sällan en inomhusmiljö erbjuda.58 

2.4  Uterummet som läromedel –
Utomhuspedagogik 
 
Vad är kunskap och hur får kunskap liv? Den frågan tas upp i boken Utomhusdidaktik av Strotz 
och Svenning. 59 De menar att vår syn på kunskap där den teoretiska kunskapen överordnas den 
praktiska gör att många elever inte känner tillhörighet och engagemang. De menar också att 
vissa saker och fenomen inte kan beskrivas utan måste upplevas, förkroppsligas i någon mån. 
En sådan kunskap kan kallas praktisk, tyst eller införstådd kunskap. Tyst kunskap, att veta hur 
man gör något, är en så kallad färdighetskunskap, vilket betyder att kunskapen blir knuten till 
reflektion och egen erfarenhet. Tyst kunskap är ”kroppslig” eller sensorisk och är en kunskap 
som man har ett så nära förhållande till att man inte är medveten om att man besitter den. Olika 
former av praktisk kunskap räknas ofta som tyst kunskap. En hantverkare har genom övning 
skaffat sig stor skicklighet och en tyst kunskap, som inte kan beskrivas med ord, den tysta 
kunskapen är en slags ”timing”, en känsla som kan fås endast genom egen övning. Duesund60 
talar om att en annan form av tyst kunskap, är till exempel när vi lär oss att simma, då vi inte 
kan beskriva med ord hur vi gör för att hålla oss flytande.  
 

2.4.1 Teoretiska aspekter på utomhuspedagogik 

 
Uppfattningen att den egna aktiviteten har betydelse för lärande har sina rötter redan i filosofer 
som Aristoteles (384-322 f.Kr.) som i sin filosofi utgick från våra sinnen så att den högsta 
graden av verklighet uppnås genom våra sinnen.61  Flera andra filosofer och pedagoger i 
historien har talat om sinnesupplevelser och individens eget handlande i en autentisk miljö, 
                                                   
57 Eriksson, Furå och Pettersson 2007  

58 Eriksson, Furå och Pettersson 2007 s. 28 

59 Strotz & Svenning, 2004 

60 Duesund 1996  

61 Dahlgren & Szczepanski 1997 
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exempelvis Comenius, Rousseau, Linné och Key som bland annat förespråkat en alternativ 
pedagogik genom fältstudier utomhus.62   

Utveckling - mognad - växande är centrala teman i Deweys filosofi.  Dewey menar också att 
teori och praktik inte är varandras motsats men väl varandras förutsättning. Därför kan 
ingendera värderas högre än den andra. 63 

Eleverna behöver bilda sig begrepp om saker och ting och dessa begrepp skapas genom det egna 
praktiska handlandet64 Förståelse måste byggas med anknytning till barnets sociala liv och 
genom egna sociala aktiviteter. Uttrycket ”Learning by doing” anses av många som en av 
kärnpunkterna i Deweys pedagogik. Eleverna bör vara aktiva för att lärande ska komma till 
stånd och kunskap bildas och Deweys teorier har haft stor betydelse för utomhuspedagogiken. 
Lärandet är för Dewey en ständig erfarenhetskonstruktion där lärprocessernas kreativitet kan 
vara det oförutsedda mötet med det ostrukturerade. Skolan är en social institution och Dewey 
menar att utbildning är en levnadsprocess och inte en förberedelse för kommande liv. 
Relationen mellan kunskap och handling är det primära, inte enbart handlingen, för att förklara 
lärprocesserna. Enligt Dewey är det i interaktionen mellan barnet och lärostoffet som något 
händer och lärande kommer till stånd, de utgör tillsammans en enhet som utvecklas i en aktiv 
process. Pedagogerna bör vara medvetna om hur erfarenhet skapas av omgivningens 
förhållanden, vilka omgivningar som är gynnsamma och som leder till växande. Pedagoger ska 
framförallt känna till hur man använder de omgivningar som finns, både de fysiska och sociala 
miljöerna.65 Med sociala miljöer kan Dewey mena till exempel de pedagoger och barn i 
omgivningen som tillsammans skapar en social miljö d v s den miljö eleven/barnet ska lära i, en 
miljö som kan uppfattas varm eller kall, stimulerande eller torftigt, som gynnar kommunikation 
och lärande eller inte. Miljöer sänder budskap i såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter. 
Dewey menar att pedagoger bör känna till och använda dessa aspekter i undervisningen.  

I en studie som handlar om träningsskolans undervisning, menar Göransson66 att ju mer olik 
undervisningsmiljön är den miljö som kunskaperna förväntas användas i, desto svårare antas det 
vara för eleven att generalisera kunskaperna. Lärandesituationer som har en meningsfull 
koppling till kunskapsinnehållet är det som fungerar bäst. 

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings universitet har tagit fram 
följande definition för att beskriva det utomhuspedagogiska fältet 67: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 
och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik 
är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär 

• Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, 

                                                   
62 Dahlgren & Szczepanski 1997 

63 Dewey 2007 

64 Dewey 2007 

65 Dewey 2007 

66 Göransson 1999 

67 Szczepanski 2007, s. 11 



 

 16

• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

• Att platsen för lärandet lyfts fram 

 

Enligt Szczepanski68 bör elever och lärare i större utsträckning lämna den formella platsen för 
lärandet, skolbyggnaden, och ge sig ut i levande landskap och inhämta förstahandserfarenheter. 
Genom att öka autenticiteten (verklighetsförankringen) i lärandet i förskola och skola får den 
fysiska kontakten med natur och kulturfenomen större betydelse. Språkliga begrepp införlivas 
hos barnen genom direkt kontakt med verkligheten.  

Att använda uterummet som läromedel, menar Szczepanski; ”blir ett sätt att lära, på samma 
gång objekt för lärandet och, och en del av lärprocessen Det vill säga att i lärprocessen 
reflektera kring delar och helheter både utomhus och inomhus.” 69 

Dahlgren70, diskuterar utomhuspedagogik  på följande sätt: 

Förståelsen av komplexa företeelser förutsätter således en kontinuerlig växling av fokusering 
mellan helheter och delar. Den fysiska verkligheten erbjuder naturligt nog talrika tillfällen till 
upplevelser i helheter, medan klassrumsmiljön är ett mindre övertygande sammanhang för 
sådana erfarenheter.71 

Dahlgren säger vidare att utomhuspedagogik är en plats för lärandet såväl som ett innehåll och 
ett sätt att lära. I detta sätt ligger möjligheter att återskapa de naturliga relationerna mellan tanke 
och känsla, mellan kunskapens olika aspekter och mellan plats och identitet. ”Det optimala 
lärandet kan måhända utvecklas i ett samspel mellan sinnlig erfarenhet och boklig bildning.”72 

 

2.4.2 Utomhuspedagogik, lärande och hälsa 

 
Sambandet mellan lärande, hälsa och fysisk aktivitet betonas inom utomhuspedagogiken. 
Hälsan består av flera delar såsom fysisk, psykisk, emotionell, social, andlig och 
samhällsbetingad  hälsa, enligt Szczepanski.73 I begreppet utomhuspedagogik finns implicit en 
uppfordran till ett mer rörelseintensivt lärande.  

Uterummet som en arena för att utveckla emotionell kompetens (hälsa) har i en studie74 visat att 
övningar utomhus gav eleverna möjlighet till samarbete på ett mer avslappnat sätt än inne i 
klassummet. Studien visade också att det var bra att byta miljö för att bryta de givna roller som 
eleverna fått inne i klassrummet. 

                                                   
68 Szczepanski 2007 

69 Szczepanski 2007 

70 Dahlgren 2007 

71 Dahlgren 2007 s.50 

72 Dahlgren 2007, s. 52 

73 Szczepanski, 2007 

74 Broquist Engström 2006 
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Enligt Grahns75 studie av hälsan på två daghem var barnen friskare på daghemmet som hade 
utomhusprofil och tillgång till en stor naturlig utomhusmiljö. Skillnaderna antas bero på att 
barnen vistas i en miljö som leder till mindre smittspridning. Barnen är inte så nära varandra 
hela tiden och luftvolymen är det närmaste oändlig. Grahns forskargrupp tror vidare att barnen 
på utomhusförskolan får leka i en rytm som mer överensstämmer med deras sätt att vara, vilket 
kan leda till mindre stress. 

 
 

                                                   
75 Grahn m.fl. 1997, s.84 
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3.  Syfte, frågeställningar och 
definitioner 

Syfte 
Syftet med denna studie var att studera lek och kommunikation hos samma barngrupp i två olika 
typer av utomhusmiljöer. 

 

Frågeställningar 
Hur leker en barngrupp i en parkleksmiljö (byggd miljö) respektive i en skogsmiljö? 

Hur kommunicerar dessa barn i en parkleksmiljö (byggd miljö) respektive i en skogsmiljö? 

Hur uppfattar personalen barnens lek och kommunikation i de båda miljöerna? 

 

Begreppsdefinitioner 
Byggd (lek)miljö är en iordningsställd byggd lekmiljö med lekställningar, bodar och lekmaterial 
mm. 

Parklek är en typ av byggd miljö som är en större lekplats som oftast är bemannad med 
personal. På eftermiddagar och lov vistas skolbarn vid parkleken, det finns fritidslokaler för 
dessa barn i anslutning till lekparken. Lekmaterial, cyklar och annat finns att låna på en parklek. 
Allmänheten, föräldralediga familjer och förskolegrupper kan besöka parkleken gratis när som 
helst. 

Naturlig miljö är en miljö som i huvudsak består av naturens material, som till exempel skog, 
sjö, äng. 

Skogsmiljö är den typ av naturlig miljö som observationerna är gjorda i. 

Mobil förskola är en förskoleform där barnen med hjälp av en buss åker till olika platser där de 
vistas under dagen. I den aktuella mobila förskolan är bussen specialbyggd för ändamålet och 
har bord, stolar, toalett, köksavdelning och förrådsutrymmen för barnens kläder. Chauffören i 
den mobila förskolan sköter även lunchmaten som finns med i bussen i kantiner och äts 
utomhus på den plats förskolegruppen vistas för dagen. Två pedagoger arbetar på den mobila 
förskolan.  
 
Fast lekutrustning är gungor, klätterställningar med mera 
 
Lös utrustning är till exempel hinkar, spadar och cyklar 
 
Ensamlek betyder att barnet leker själv bredvid andra eller på egen plats. Barnet rör sig runt till 
olika platser helt efter egna idéer. 
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Parallellek är när barnet leker bredvid andra med liknande sysselsättning (t ex gräva i sanden) 
och sköter sig mest själv utan att kommunicera så mycket med de andra. 
 
Samlek är när två eller flera barn tydligt kommunicerar, förhandlar och gemensamt utvecklar 
leken. Det kan vara såväl vilda, jaga - lekar med många deltagare, som stillsamma samtal på tu 
man hand. 
 
Funktionslek kan vara att utforska en klätterställning eller hur sparkcykeln fungerar Eller vad 
man kan göra med en pinne. 
 
Konstruktionslek är att bygga en koja eller baka sandkakor. 
 
Utforskande lek är till exempel att undersöka hur en stubbe ser ut inuti. 
 
Regellek kan vara kurragömma, andra enkla regellekar kan vara Jaga-leken och Tjuv och polis 
 
Dramatisk lek är lekar som innehåller fantasi och rollekar. 
 
Fantasilek betyder att barnen låtsas och föreställer sig att till exempel en pinne är en bil eller 
stocken är en lekpark eller drakens vingar finns, men inte syns på riktigt. 
 
Rollek är den typ av lekar där barnen får olika roller, som till exempel drakmamma, drakpappa 
och drakbaby i Drakleken. 
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4. Metod 

Jag har med hjälp av videoobservationer och därefter kompletterande intervju och samtal med 
personal, studerat hur en grupp barn leker och kommunicerar utomhus. En mobil förskola har 
studerats där en grupp om 21 barn, två pedagoger och en chaufför dagligen vistades. Den metod 
jag valt kan betecknas som kvalitativ, 76 där instrumenten, resultatet och utsagorna skett verbalt 
och består av det talade och skrivna ordet. 

4.1 Val av metod  
 

För att studera hur en grupp barn leker och kommunicerar utomhus behövde informera mig om 
vad som händer i barnens vardagliga lekar. Jag ville undvika andrahandsinformation från 
personal eller föräldrar, och bedömde att barnen var lite för små för att delta i en 
enkätundersökning eller intervju. För att studera det faktiska händelseförloppet i de vardagliga 
lekarna valde jag därför videoobservation som metod, jag har sedan kompletterat detta med 
samtal och intervju med personalen. Observationerna genomfördes med hjälp av videokamera, 
vilket gjorde det lättare att se och analysera varje observationssekvens flera gånger med hjälp av 
datorn. 

En mobil förskola som använder uterummet dagligen kontaktades. Tio lekobservationer 
videofilmades, och två leksituationer observerades manuellt genom löpande anteckningar. 

4.2 Urval inför observation 
 

Avsikten med studien var att studera en grupp barn eller elever som vistas mycket utomhus, 
helst alla veckans dagar under ett antal timmar varje dag. Barnen skulle vara vana vid 
uterummet som daglig miljö – idén var att studera samma grupp barn i två olika miljöer där de 
var vana att vistas. 

Jag letade efter lämpliga förskolor med utomhusprofil och kontaktade en nystartad mobil 
förskola med utomhusprofil i Stockholmsområdet som uppsökte olika typer av miljöer. 
Personalen var positivt inställda till studien och jag fick veta att de tillbringade alla veckans 
dagar utomhus mellan 4 - 5 timmar inklusive lunch. Jag ansåg därmed att det fanns  
förutsättningar för att studera uterummets betydelse för lek och kommunikation på en förskola 
där barnen tillbringar huvuddelen av dagen på förskolan, utomhus. 

                                                   
76 Backman, 1998 
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4.2.1 Förskolan  

 
Den mobila förskolans verksamhet hade pågått i nästan ett år och utgår från specialbyggda 
bussar med plats för ca 20 barn och 2-3 pedagoger. I bussen finns sittplatser, bord, plats för vila 
och sömn, varm mat samt toalett och tvättmöjligheter. Den mobila förskolans pedagogik syftar 
till att lägga grunden till ett friskt, aktivt liv och ett frilufts- och allmänintresse, enligt förskolans 
informationsfolder.  

Pedagogerna på bussen framhåller att i fokus står en klar utomhusprofil där ett medvetet val 
gjorts för att ge barnen upplevelser i naturen genom fri lek och socialt samspel. Under en 
förskolevecka besöker den studerade mobila förskolan olika parklekar 2-3 dagar och 
skogsmiljöer 2-3 dagar.  

När barngruppen var ny åkte bussen alltid till samma plats för att skapa trygghet i gruppen, nu 
efter 6 månader besöker förskolegruppen omväxlande 2-3 olika parklekar runt om i 
Stockholmsområdet samt 2-3 olika skogsmiljöer. Platserna som valts ut av personalen är på ett 
avstånd från den fasta förskolan, där bussen startar, som inte ska överstiga 30 minuters busstur 
till platsen för dagen. 

 

4.2.2 Beskrivning av miljöerna 

.  

Parklek 1 
Området är cirka 50 x 50 m stort i Stockholms innerstad och innehåller klätterställningar, 
gungor, bodar, linbana, bygglek med bräder och tunnor, där finns också små kioskliknande skjul 
för lek. Burar finns på marken för kaniner på sommaren, och det finns större sandlådor för 
sandlek. Buskar och större träd avgränsar olika delar av lekområdet, och där finns också gångar 
av grus och sand. Stora gräsplaner bredvid lekparken gör att ytorna känns stora. Det finns en 
fritidslokal i anslutning till lekområdet med personal som tar emot skolbarn på eftermiddagarna. 
Barnen har tillgång till trehjuliga cyklar, hinkar och spadar och annat lekmaterial vid byggleken. 
Området är lite kuperat med en sluttning åt ena hållet, byggleken ligger på en nivå ovanför 
gungorna och klätterställningarna, på en kulle med stora träd. 

Vid observationstillfällena fanns förutom förskolegruppen flera familjer med små barn samt en 
förskolegrupp till på området. 

Parklek 2 
Miljön är en större parklek i en förort till Stockholm, ytan är kanske 50 x 100 m och 
genomkorsas av gångvägar åt båda håll,  som fortsätter genom ett parkområde med gräsytor och 
buskage. Här finns en stor nybyggd fritidslokal med personal som tar emot skolbarn på 
eftermiddagarna. Det finns också mindre hus för cyklar och lekmaterial. Det finns 
klätterställningar av olika sort, en traditionell klätterställning av trä och klätterrep och gångbroar 
samt ett jättelikt spindelnät som höjer sig lodrätt i mitten. Ytan är platt, inga backar eller kullar 
finns. 

Parkleken har stora asfaltsytor, ett regnskydd i form av ett tak utanför fritidshuset med bord 
under, staket som avgränsar olika lekområden, gungor och en stor sandlådeyta. Runt om 
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parkleken finns gräsmattor och gångvägar, det finns inte så stora träd och buskar. Området är 
öppet och nybyggt.  

Personalen tar vid observationstillfällena fram några sparkcyklar och småcyklar till barnen att 
leka med. Det fanns inga andra barn på området vid observationstillfället. 

Skogsmiljö 1 
Den första skogsmiljön utgörs av ett stort friluftsområde där bussen parkerar på en parkering 
bredvid en friluftsgård. För att komma till platsen för dagens aktiviteter går barnen en promenad 
förbi några hus och vidare till ett litet skogsparti bredvid en skidbacke där det finns ett 
vindskydd med eldstad. Lekområdet i skogen består av stora, höga granar och tallar i en 
sluttande backe och i ett område finns hasselbuskar och lövträd. Mellan granarna finns 3-4 
större flyttblock bredvid en dunge träd. Dessa bildar en naturlig ”kojhörna” där stenarna går att 
klättra upp på, på andra ställen finns också större träd där man kan krypa under de väldiga 
grenarna. Det finns en del ris och kvistar på marken, samt ett par omkullfallna träd. Marken är 
ganska upptrampad men det finns blåbärsris och mossa. Alldeles intill skogspartiet finns en 
skidbacke med ett vindskydd som var en naturlig samlingsplats för personalen vid början och 
slutet av dagen, och där delade man ut frukt till barnen. Vid vindskyddet fanns också lite 
lekmaterial som personalen tagit med i en väska. Vindskyddets läge lite ovanför skogsbacken 
gör att personalen därifrån har bra uppsikt över området. 

Skogsmiljö 2  
Den andra skogsmiljön utgörs av ett skogsområde med gammal tallskog som växer glest och ger 
ett ljust intryck på grund av solskenet mellan trädstammarna. Skogsområdet ligger på en större 
kulle eller ås och man anar en dal åt ena hållet, en bit där ifrån åt andra hållet finns ett gammalt 
grustag. Området barnen kan leka på är ganska stort och utan bebyggelse. Marken är täckt av 
lingonris och blåbärsris, mossa, ljung och är ganska orört och mjukt. Det finns stigar genom 
området. Platsen innehåller också en hel del buskage av små granar eller lövträd, samt stubbar 
och mossiga små stenar. 

4.2.3 Val av observationssituationer 

 

Kriterier för mitt val av situationer var en strävan att följa olika typer av lekar, som till exempel 
vilda och lugna lekar, grupp- och ensamlek samt olika typer av samspel. Jag försökte varje dag 
följa hälften pojkar, hälften flickor vid mina observationer. Vid flera tillfällen lekte många barn 
tillsammans, både pojkar och flickor. 

Vid något tillfälle observerades ensamlek, det förekom dock kommunikation mellan två eller 
flera personer i varje observationssekvens. Vid observationstillfällena lät jag barnen komma i 
gång med sin lek på platsen innan jag satte igång med att filma. Jag valde sedan slumpvis ett 
barn som jag följde med videokameran ca 15 minuter. Jag hade inte i förväg före 
observationerna fått några uppgifter om barnen, utan valde observationsbarn helt utan påverkan 
av personalen. 

Om något barn verkade besvärat av min närvaro, sökte jag mig till en annan leksituation där 
barnen inte påverkades av att jag fanns intill med kameran. När jag väl börjat observationen 
fullföljde jag den oavsett hur leken utvecklades. Observationstiden på ca 10 – 20 minuter visade 
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sig vara den tid barnen var aktiva med samma typ av lek, därefter upplöstes ofta situationen på 
något sätt och ombildningar av leksituationer skedde.  

Med min metod att slumpvis välja barn och lekar att observera har inget barn förekommit 
avsevärt oftare i observationerna än andra. 

4.3 Undersökningspersonerna 
 

Barnen som ingick i studien fanns bland antalet inskrivna barn på förskolan, vilket var 21 fyra 
och femåringar. De tillfällen jag observerade barngruppen varierade antalet närvarande barn 
mellan 15 – 20 barn. I de 12 observationssekvenserna förekom mellan 1- 9 barn samtidigt i 
olika lekar. Hur många som observerades vid varje sekvens redovisas i (bilaga 3).  I 
barngruppen fanns totalt 11 pojkar och 10 flickor. Av de 21 inskrivna barnen hade 18 barn 
minst ett annat modersmål i hemmet än svenska. En övervägande andel barn var alltså 
flerspråkiga. 

Personalen som deltog i studien bestod av två pedagoger och en busschaufför som ansvarade 
för maten och deltog i barnarbetet ungefär halva utomhustiden. Vid något tillfälle fanns vikarier 
när den ordinarie personalen var sjuk. En av pedagogerna intervjuades ensam vid ett tillfälle. 
Kompletterande samtal genomfördes efter studien med de båda pedagogerna. 

 

4.4 Datainsamlingen 
 

4.4.1 Observationsdata 

Den mobila förskolan besöktes vid 6 tillfällen i 4 olika miljöer. Observationerna gjordes i 
miljöerna parklek och skogsmiljö.  

Observationerna genomfördes med hjälp av digital videokamera. En kamera gick sönder så den 
dagen genomfördes istället två manuella observationer, då jag antecknade händelseförloppet i 
lek och kommunikation genom löpande anteckningar. Av 12 analyserade sekvenser var alltså 10 
sekvenser filmade med digital videokamera samt 2 sekvenser dokumenterade genom manuell 
observation. 

Innan jag besökte förskolan formulerade jag ett protokoll med frågor för att observera lek, 
kommunikation och plats. Detta protokoll har inspirerats av manualer gjorda av Grahn med 
flera, i avhandlingen Ute på dagis.77 (Bilaga 3) 

Vid observationstillfället har jag låtit barnen komma igång med den fria leken på platsen, sedan 
har jag slumpmässigt valt ut något barn i en lek som jag följt och filmat mellan 5 – 25 minuter. 
Fördelningen av de genomförda observationerna var 7 sekvenser i skogsmiljö och 5 sekvenser i 
parklek. Om något barn var besvärad av min närvaro bytte jag lekobservation. 

                                                   
77 Grahn m. fl. 1997 
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4.4.2 Väderförhållanden vid observationstillfällena 

 
Observationerna är gjorda under vintern i februari – mars. Det var snöfritt vid samtliga 
observationer. 

Parklek 1 
Solen skiner, temp 0 gradigt. Vinter, men barmark. Marken är delvis frusen med vattenpölar på 
några ställen. Sanden är mjuk. 

Parklek 2 
Gråmulen dag, någon plusgrad, lite fuktigt i luften och på marken.  Asfalten våt, sanden är 
mjuk. Vindstilla. 

Skogsmiljö 1 
Strålande solsken och en ganska varm februaridag med vår i luften. Tempen är 5- 10 plusgrader. 
Marken är ganska torr. 

 

Skogsmiljö 2 
Några plusgrader solen värmer. Solen skiner, efter ett snöfall under natten är marken ganska 
blöt. Temperaturen är några plusgrader, marken är kall, men värms upp under förmiddagen. 

 

4.4.3 Intervjudata 

När samtliga observationer var genomförda, men ej analyserade, intervjuades en av 
pedagogerna. Intervjun genomfördes som ett samtal med öppna frågor kring verksamheten 
(bilaga 5), pedagogen informerades i förväg om frågeställningarna och samtalet rörde sig fram 
och tillbaka mellan de sex frågorna. Intervjun pågick i 45 minuter i ett rum på den fasta förskola 
som den mobila förskolan utgick från (och återvände till varje dag). Informella samtal vid mina 
besök på förskolan har därutöver gett värdefull information om båda pedagogers tankar kring de 
sex frågeställningarna. Fråga 1, 5 och 6 kan betecknas som bakgrundsfrågor som var 
nödvändiga för samtalets inledning och avslutning. Frågorna 2 – 4 behandlade frågor om lek, 
kommunikation och utomhuspedagogik. Under intervjun förde jag hela tiden anteckningar och 
förde samtidigt samtalet runt de olika frågorna. Frågeställningarna följdes upp med följdfrågor 
under samtalets gång. Det fanns tid och möjlighet att fråga om och förtydliga svaren under 
samtalet.  
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4.5 Bearbetning av data 

4.5.1 Analys av observation 

Videoobservationer och analyser av dessa har jag i mitt yrke som specialpedagog använt sedan 
1978, på en specialskola för elever med dövhet och utvecklingsstörning. Jag är van att se och 
analysera såväl verbal som icke verbal kommunikation. 

Steg 1 
All film kopierades efter filmandet till en dator och brändes till en DVD som jag använde i mitt 
fortsatta arbete. Analysen gjorde jag med hjälp av två datorer – en där filmen rullade och en 
annan där jag transkriberade händelseförloppet och lekarna beskrevs (Bilaga 2). Jag tittade 
minst två gånger på alla filmsekvenser. 

Steg 2 
Därefter tittade jag igenom alla sekvenser igen och svarade på fråga efter fråga i protokollet. Jag 
beskrev också all kommunikation som förekom i form av tal och andra kommunikationsformer. 
Exempel på ett protokoll (bilaga 3) och ett protokoll med svar (bilaga 4) bifogas. 

Steg 3 
När alla sekvenser var transkriberade och frågorna i protokollet besvarade, började jag min 
analys av materialet.  Jag skrev då först ned svaren på frågorna om hur barnen leker i båda 
miljöerna genom att jämföra svaren på frågorna från alla protokollförda sekvenser. Jag fortsatte 
sedan att jämföra hur barnen kommunicerade i de olika miljöerna. Även frågor om platsen 
besvarades i uppdelningen parklek och skogsmiljö för att se eventuella likheter och skillnader. 
(bilaga 4)  

Steg 4  
Alla svaren granskades ännu en gång genom att jag såg igenom filmsekvenserna igen. Jag såg 
då likheter i de båda parkleksmiljöerna som skiljde sig från de båda skogsmiljöernas lekar och 
kommunikation. Jag kunde därefter föra samman resultaten från parklekarna respektive 
skogsmiljöerna till ett resultat från vardera miljö. 
 

4.5.1 Analys av intervju 

Direkt efter samtalet/intervjun skrev jag rent mina anteckningar på en dator, därefter 
analyserade och sorterades svaren under de olika frågeställningarna. Kompletterande samtal 
med båda pedagogerna har gjorts efter renskrivandet, detta för att ge pedagogerna chans att 
ytterligare förtydliga och verifiera det riktiga i min beskrivning av samtalet, jag fick på så sätt ta 
del av båda pedagogers åsikter om barnens lek, kommunikation och utomhuspedagogik. Dessa 
kompletteringar gällde följdfrågor till pedagogernas tidigare synpunkter i intervju/samtal, för att 
säkra och förtydliga resultatet av intervjun. Pedagogerna har inte informerats om resultatet av 
videoobservationerna.  
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Resultatet redovisas utifrån de renskrivna anteckningar som gjordes direkt efter intervjun, där 
pedagogernas synpunkter återges i en berättande form med några citat som exempel. Intervjun 
återges under rubrikerna; ”Tankar om barnens lek, tankar om barnens kommunikation, tankar 
om utomhuspedagogik”.  
 

4.6 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet 
 
Min egen erfarenhet av att på olika sätt analysera barns kommunikation, var en tillgång i 
studien. Videofilmning har även tidigare, i mitt arbete som lärare för barn med flera 
funktionshinder, varit ett värdefullt hjälpmedel. Videokameran var på så vis ett välkänt redskap 
för mig. Forskningsprocessens validitet startar med att synliggöra forskarens egen förförståelse 
för ämnet78. Genom att sedan beskriva hur jag gjort urvalet, hur data insamlats och analyserats 
har jag så noggrant som möjligt redovisat den validitet som finns genom hela 
forskningsprocessen. I en kvalitativ studie har läsaren möjlighet att genom forskarens 
redovisning av vägen och fynden som gjorts, bedöma studiens generaliserbarhet.79 Genom att 
presentera hur jag gjort när jag valde barngrupp, observerade dem och hur jag intervjuade 
personalen samt hur jag sedan analyserat resultaten av observationer och intervju, har jag 
möjliggjort en precision i studien. ”Precision är en vägledande princip som ska stå i förgrunden 
under hela undersökningsprocessen”. 80 

 

Reliabilitet  

Under hela forskningsprocessen har jag haft handledning, där jag haft en handledare med 
erfarenhet av forskning om barns språkutveckling. 

Videoutrustningen som användes vid observationerna lånades på universitetets mediaverkstad, 
där jag också fick hjälp att föra över filmen till en dvd. Utrustningen har fungerat bra, förutom 
vid ett tillfälle då kameran gick sönder, observationen fick då göras om på en annan dag, med en 
ny kamera. Filmandet gick till på liknande sätt i alla observerade situationer, ingen observation 
har påverkat hur filmandet gjordes i efterföljande sekvenser. En följsamhet i vad som hände på 
de olika platserna var nödvändig och jag anpassade hela tiden filmandet efter de rådande 
förhållandena. Ingen förändring av hur jag filmade eller vilka lekar som valdes har skett under 
studiens gång.  

Filmsekvenserna studerades om och om igen och resultatet har preciserats genom att besvara 
varje fråga i observationsprotokollet. Min egen förförståelse och kunskap om videon som 
redskap (redovisas ovan) ökade reliabiliteten. Det valda forskningsinstrumentet videokamera 
beskriver det faktiska händelseförloppet i de olika observationssituationerna. Genom att 
                                                   
78 Malterud 1998 

79 Malterud 1998 

80 Denscombe,M. 2004 s.139 
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observatören kan se filmsekvenserna flera gånger upptäcktes detaljer i kommunikationen och 
lekarna hos barnen som inte kunnat redovisas i en deltagande observation utan videokamera.  

Ett protokoll användes (bilaga 3) för att tydliggöra och analysera alla filmsekvenser på liknande 
sätt. Filmen finns efter studien förvarad på Stockholms universitet och kan användas för att 
verifiera resultatet.  

En redovisning av hur intervjun bearbetades och analyserades finns ovan, där beskrivs också att 
personalen i efterhand fått möjlighet att komplettera och verifiera resultatet av intervjun, vilket 
kan sägas höja reliabiliteten och objektiviteten i studien.  

.  

4.7 Etiska överväganden  
 

Jag har följt de etikregler som är antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet 81 De fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Information  
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 
Personalen tillfrågades och informerades muntligt om studiens syfte och genomförande. De gav 
sitt muntliga medgivande, därefter utgick ett brev till samtliga föräldrar där jag informerade om 
vem jag var och mitt intresse för att studera denna verksamhet. Jag redogjorde i brevet för 
studiens syfte och frågeställningar. Personalen gav mig värdefull hjälp med att dela ut brevet 
samt med muntlig information till föräldrar och de var också behjälpliga genom att samla in alla 
svarstalonger.  (Bilaga 1) 

Samtycke  
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 
I informationsbrevet fanns en talong som jag fick i retur, där föräldrarna svarade på frågan om 
de godkände att barnet deltog i studien eller inte. (Bilaga 1) Två barns föräldrar (av 21) gav inte 
sitt samtycke till studien, dessa barn deltog därför inte i någon observation.  

Vid varje observationstillfälle informerade jag barnen om vad jag gjorde och jag respekterade 
om något barn inte ville vara med. Det fanns inte alltid uttalade nekanden, jag försökte dock 
vara lyhörd i varje situation för att se om något barn kände sig besvärad av min närvaro. Om jag 
var det minsta osäker på barnens samtycke valde jag att avbryta filmandet för att byta till en 
leksituation där barnen var obesvärade av min närvaro. 

 

                                                   
81 Vetenskapsrådet 2007 
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Konfidentialitet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 
Studien vill fokusera på platsernas betydelse för lek och kommunikation och att studera enskilda 
barns förutsättningar till lek har jag inte ansett vara nödvändigt. Inga barn nämns med namn 
eller beskrivs i texten så att de skulle kunna kännas igen. Materialet som använts har behandlats 
konfidentiellt och videofilmen kommer att arkiveras på universitet.(Bilaga 1) 

Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 
Videofilmen som använts för att observera barnen kommer att förvaras på Stockholms 
universitet. Materialet används endast i aktuellt uppsatsarbete. (Bilaga 1) Om det uppstår behov 
av att använda materialet i undervisningssyfte, måste tillstånd begäras för detta speciellt. 
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5. Resultat 

Resultatet grundar sig på videoobservationer och svar på frågorna i ett protokoll med frågor 
inom områdena lek och kommunikation i relation till platsen. Svaren redovisas genom en 
uppdelning i platserna parklek och skogsmiljö. De enskilda svaren från varje protokoll (exempel 
Bilaga 4) redovisas inom frågeområdena lek, kommunikation och plats. Inom parantes anges 
om antalet observationer/lekar varit fler än 1 per tillfälle. 

Kategorier av lekar som redovisas är:  

• Ensamlek. 
• Parallellek 
• Samlek 
 
Kommunikationen beskrivs i termer av samspelsfunktioner samt kommunikationens form, 
innehåll och avsikt. Även kreativitet och koncentration beskrivs med ord. 

5.1 Hur leker barnen? 

5.1.1. I parkleken  

I lekarna i parkleksmiljön använder sig barnen uteslutande av olika lekredskap, fasta och 
rörliga. (definitioner s. 18-19) 

Lekredskap vid observationen var 
(Inom parantes anges om antalet observationer/lekar/platser varit fler än 1) 

• klätterställningar (2) 
• sandlåda (2) där spadar och hinkar används  
• linbana  
• cyklar  
• sparkcyklar 
• tunnor och bräder  
 

Typer av lek i parkleksmiljön var 
• ensamlek (3) 
• parallellek (2) 
• samlek (2)  

Kategorier av lekar som förekom i parkleken: 
Lekarna indelades i fem kategorier som förekom i varierande omfattning. 
• Funktionslek 
• Konstruktionslek 
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• Utforskande lek 
• Dramatisk lek 
• Regellek 
 

I parkleken förekom funktionslekar i barnens utforskande av olika lekredskap i parkleken, 
konstruktionslek förekom i sandlådan när barnen byggde sandkakor, en form av regellek var 
”jaga-leken” tillsammans med en personal, dramatisk lek har i studien beskrivits som 
fantasilekar och rollekar . I sandlådan fantiserade barnen att de bakade kakor. Fantasi var det 
också en stund när pojkarna cyklade och de bytte mössor. De bytte då också namn och 
personlighet, vilket skedde under en mycket kort stund i en leksekvens som inte utvecklades 
vidare.  

Det förekom ingen rollek i parkleken vid observationstillfällena. 

 

Sammanfattning av leken i parkleken 
Parklekens lekredskap användes för olika typer av motoriska lekar, barnen var ständigt i rörelse 
grovmotoriskt genom att klättra, cykla, hänga i linbanan, springa eller gå runt. Finmotorisk 
övning skedde i sandlådelekarna med spadar och hinkar. Barnen utforskade klätterställningens 
funktioner i förhållande till sin kropps förmågor. Barnen lekte utan att personalen deltog i alla 
lekar utom en. Personalen ledde och deltog i ”jagaleken”, som initierades av barnen. De ville 
jaga den manliga personalen och sedan ville de bli jagade själva. Vid detta tillfälle blev det en 
längre stunds samlek med många deltagare. Koncentrationsförmågan var god i sandlådelekarna 
som pågick länge, och vid klätterövningarna. Pojkarna som cyklade bytte oftare aktivitet och 
plats, de gick ibland av cyklarna och gjorde annat en kort stund, fortsatte sedan att cykla. 

Barnens kreativitet i sandlådelekarna var medelgod, där fick materialet (sanden) hjälp av 
fantasin för att bli mat och kakor i leken. Motorisk kreativitet hos barnen behövdes för att 
komma över hindren i klätterställningarna. Koncentration av barnen behövdes för att klättra, 
hänga i linbanan och för att delta i jagaleken som stundtals var ganska vild. 

 

5.1.2 I skogen 

I skogsmiljöerna använde barnen naturen som utgångspunkt för sina lekar. Där fanns givetvis 
naturens föremål som både är fasta och rörliga som barnen använder. Personalen hade vid 
observationstillfällena med sig en väska med några få leksaker/spel. 

Lekredskap vid observationerna var 
• Plastade färgkort (1 tillfälle) 
• Plasttallrikar och plastskål (1 tillfälle) 
• Naturens material: pinnar, blommor, mossa, bark, stockar, stenar, gräs mm. (samtliga 

tillfällen) 
 

I lekarna i skogen rörde sig barnen mycket till olika platser, och gick gärna iväg bakom buskar 
eller till naturliga ”vrår”. Barnen använde naturföremål till fantasilekar som exempelvis pinnar 
för att laga mat eller bygga koja med, de plockade ljungblommor och lav till buketter, använde 
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grässtrån till cigaretter, vidare använde de ett upphittat godispapper för samtal, samt gick 
balansgång på stockar och klättrade på stora stenar. Flera barn släpade runt på stora grenar till 
kojbygge eller ”brasa”, vid olika tillfällen. De använde  upphittat tidningspapper att riva till 
eldstaden vid vindskyddet, samt lekte en grupplek inne i vindskyddet med färgkorten (vilken 
färg tar jag bort?  - en minneslek). Barnen lagade mat med hjälp av två plasttallrikar och 
smulade pinnar, bark, ljungblommor till mat. De kretade med hjälp av pinnar och använde 
pinnar som vapen i ”tjuv och polis”. Vidare sprang barnen över stora ytor, satt samlade runt en 
stubbe, rörde sig runt eller klättrade på olika sätt. 

Typer av lekar i skogsmiljön var 
• parallellek (3) 
• samlek(4) 
 

Det förekom ingen ensamlek i de observerade sekvenserna. 

Kategorier av lekar som förekom i skogen 
Lekarna indelades i fem kategorier. 
• Funktionslek 
• Utforskande lek 
• Konstruktionslek 
• Dramatisk lek 
• Regellek 
 
Lekarna förekom i varierande omfattning. Funktionslekar i skogen förekom när barnen 
balanserade på stockar och klättrade på stora stenar. Även utforskande lek observerades när 
barnen plockade blommor och undersökte ”svampen”. Konstruktionslek var det när barnen 
tillverkade mat av pinnar och växter och gjorde en brasa av tidningspapper och ved. Ett exempel 
på en dramatisk lek / rollek var ”Drakleken” och en enklare form av regellek var Tjuv och polis. 
Lekarna kunde innehålla flera kategorier samtidigt, de kunde också glida över i nya former 
vartefter leken utvecklades, till exempel kunde konstruktionslek med pinnar leda vidare till roll- 
och regelleken Tjuv och polis. 
 

Ett dominerande inslag i skogen var de dramatiska lekarna som här redovisas uppdelat i rollek 
och fantasilek:  

Rollekar som förekom i skogen var: 

• tjuv och polis ( 4 pojkar leker en delvis ostrukturerad, delvis strukturerad samlek med 
mycket spring över stora ytor, de kommunicerar med varandra men stannar till ibland 
upptagna av något eget upptåg med pinnarna) 

• drakleken ( 1 pojke och 2 flickor leker familjen Drake med mamma – pappa – barn – roller) 
 
Fantasilekar som förekom i skogen var 

• tjuv och polis (Pinnar användes som vapen) 
• drakleken (En stock blev en lekpark och drakfamiljen hade sitt hus på en stor sten, det fanns 

också osynliga drakvingar som togs av på natten) 
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• laga mat ( 3-4 pojkar och 3-4 flickor deltog i en lång leksekvens där de lagar mat vid en 
stubbe. Maten bestod av bearbetade pinnar, blommor, bar, bark, lav, blad och barr, som de 
tillredde på en plasttallrik) 

• plocka blommor och svamp (barnen plockade lav som de kallade svamp och fantiserade om 
vad de plockade) 

• samtal i buskarna (barnen fantiserade och samtalade om djuren under mossan som blev arga 
om man tog bort deras ”tak”.) 

• lingonpromenad (barnen 2 flickor och 1 pojke letade lingon, men lekte sedan istället att de 
hittade cigarrer av grässtrån) 

• vindskyddet (6 - 10 barn leker olika saker ensamma, 2 och 2 eller i grupp runt eldstaden. 
Bland annat samlar de ris till en brasa och river papper till en låtsaseld) 

 

Sammanfattning av leken i skogen 
Även i skogsmiljön var barnen ständigt i rörelse och använde både grov- och finmotorik i de 
olika lekarna. De visade på stor kreativitet i fantasi- och rollekar som förekom i alla observerade 
leksituationer. Barnen visade i dessa lekar på både koncentrationsförmåga och uthållighet. 
Barnen lekte och initierade alla lekar själva utan hjälp av personal. Vid en konfliktsituation 
behövdes personalens hjälp att reda ut konflikten, men barnen behöll dock koncentrationen och 
fortsatte ännu en stund med samma lek. 
 

5.1.3 Kommentar lek i parklek och skogsmiljö  

I parkleken är lekredskapen kända för barnen och har använts förut. De används 
sammanfattningsvis mer till motorisk aktivitet än till fantasilekar. Skogsmiljöerna är även de 
kända för barnen och de kommer fort igång med lekar på olika platser i de båda miljöerna. 

Lekarna skiljer sig åt på så vis att det i parkleken förekom fler motoriska övningar än roll- och 
fantasilekar. Funktions- och konstruktionslekarna dominerade lekarna i parkleken. I parkleken 
förekom fantasilek i en (1) observerad sekvens. I skogsmiljön förekom fantasi eller rollekar i 
samtliga observerade sekvenser (7). Där förekom i de dramatiska lekarna både funktions- och 
konstruktionslekar. Regellekar förekom i enklare form vid ett tillfälle i parkleken och vid ett 
tillfälle i skogen. 

I parkleken förekom ensamlek vid tre (3) tillfällen, i skogsmiljön förekom ingen ensamlek. 

Parallelleken förekom i ungefär lika stor utsträckning i båda miljöerna. 

Samlek förekom i parkleken vid två (2) tillfällen och i skogsmiljön vid fyra (4) . 

Likheten mellan de båda miljöerna är att det är en ständig motorisk aktivitet i båda miljöerna. I 
parkleken finns många redskap som utmanar motoriken hos barnen. I skogsmiljön fanns också 
motoriska utmaningar i form av stora flyttblock och stockar att balansera på, ojämn mark, 
stubbar, mossa och stenar som barnen klättrar och rör sig kring.  

Skillnaden i lekarna var att det var ett påfallande stort antal lekar i skogsmiljön som var fantasi- 
eller rollekar, där detta förekom i samtliga lekar (7 observationstillfällen). I parkleken förekom 
fantasilek vid endast ett (1) tillfälle, rollek förekom inte alls.  
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Koncentrationen i lekarna var stor, speciellt i de olika roll- och fantasilekarna. Vid ett tillfälle 
var koncentrationen dålig och det är i leken vid vindskyddet där flera av de pågående 
leksituationerna är ostrukturerade och där byter barnen aktivitet hela tiden. Ingen verkade veta 
vad man egentligen lekte, jag uppfattade situationen som rörig och barnen var också väldigt 
många på en liten yta. Detta var en situation efter maten och alla var lite okoncentrerade, man 
hade inte riktigt kommit igång med lekarna. 

Platserna var bekanta för barnen sedan tidigare, men då jag inte varit med tidigare, vet jag inte 
om barnen valde att leka nya eller gamla lekar i miljön. Min uppfattning är att det uppstår lekar 
av en slump hela tiden, någon tar initiativ till en lek med till exempel pinnar och någon annan 
hakar på. Med barnens erfarenheter från tidigare lekar uppstår nya lekar, kanske för att man är 
vid en kojliknande plats eller hittar ett godispapper eller ett grässtrå på marken. Nya unika lekar 
uppstår alltså vid varje nytt tillfälle, beroende på miljön/platsen, vilka barn som är med, väder, 
läget och harmonin i gruppen och andra förutsättningar. 

.  

5.2 Hur kommunicerar barnen? 

5.2.1 Kommunikation i parkleksmiljön 

Samspel 
Samspelet handlade till största delen om att svara och påbörja kommunikation genom 
talspråket. Att upprätthålla kommunikationen övade barnen på i ”jaga-leken” och i viss mån i 
sandlådelekarna, där var dock kroppsspråk, gester och ögonkontakt den dominerande 
kommunikationsformen. Det sociala samspelet var i nästan samtliga observationer gott. 
 
Koncentrationen i parkleken låg mycket på motoriska utmaningar i klätterställningar, linbana, 
cykelåkande.  
 

En konflikt uppstod i en leksituation vid sandlådan då en pojke kom för nära ett par flickor, han 
var inte välkommen att delta i leken och blev då knuffad och slagen med spade. Pojken sade 
ingenting själv till flickorna, började gråta vid slaget. Observatören (jag) fick rycka in och 
medla mellan barnen. 

Innehållet i kommunikationen 
Innehållet i kommunikationen i de båda parkleksmiljöerna handlade om lekredskapen eller 
sanden barnen lekte med. Talspråk användes i liten utsträckning för att påkalla uppmärksamhet 
eller svara på korta frågor om lekmaterialet (t ex sandkakorna). Kroppsspråket och den fysiska 
kontakten var dominerande i alla observationssekvenser. Genom att springa, jaga, klättra, cykla, 
gräva och knuffa eller med gester kommunicerade barnen i sina lekar.  

Kommunikationsformer  
• Kroppspråk användes vid 5 (samtliga) leksekvenser 
• Ögonkontakt förekom i 5 (samtliga) leksekvenser 
• Talspråk förekom vid enstaka tillfällen i 5 (samtliga) sekvenser. 
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• Fysisk kontakt förekom i 4 av 5 sekvenser 
• Konflikt uppstod vid 1 leksekvens. 
 

Kommunikationen i parkleken består övervägande av kroppsspråk, gester, ögonkontakt och 
ljud. Samtal mellan barnen förekommer i sandlådan, vid kön till linbanan och till viss del i jaga- 
leken.  

Kommunikationens avsikt 
Avsikten med kommunikationen i parkleksmiljöerna visade på både styrande (till exempel vid 
lån av leksaker i sandlådan) och kontaktskapande kommunikation (till exempel genom att 
kommentera det som händer vid linbanan och genom kroppsspråket visa att man vill bli jagad 
eller jaga den vuxne i ”jaga-leken”). Riktande kommunikation (som innebär att samtala om 
något föremål eller det som händer), förekommer i mycket liten omfattning i parkleksmiljön. 

Sammanfattning av kommunikationen i parkleken 
Talspråk användes i liten omfattning vid samtliga observationer och då mest för att ställa frågor 
eller göra en kort kommentar om något. Det förekom få ordväxlingar i sekvenserna från 
parkleken. Koncentrationen tycktes ligga mer på motoriken och kroppsliga utmaningar än på 
verbal kommunikation. 

 

5.2.2 Kommunikation i skogsmiljön 

Samspel 
De observerade leksekvenserna innehöll samspelssituationer där barnen visade prov på att 
svara, påbörja och upprätthålla kommunikation.  
 
Att upprätthålla kommunikation är den svåraste samspelsnivån och förekommer i skogsmiljön i 
samtliga observationssekvenser. Barnen visar god förmåga att upprätthålla kommunikation i de 
olika lekarna och det sociala samspelet är gott. 
 
Konflikt uppstod i leken ”laga mat” vid stubben, där behövde barnen hjälp av vuxna för att reda 
ut konflikten. En pojke stod bredvid och petade med sin pinne utan att delta i matlagningen, 
vilket fick till följd att alla ville ha bort honom från leken. Det uppstod inget fysiskt våld men en 
häftig ordväxling och hotfull stämning uppstod när ytterligare en pojke anslöt sig för att ”mucka 
gräl” detta förvärrade situationen och allmänt tumult utbröt varvid jag måste avbryta filmandet. 
Med hjälp av personalens ingripande och avledande manöver kunde den ursprungliga gruppen 
fortsätta leken efter en stund och även den pojke som petat med sin pinne fick en uppgift och 
delaktighet i leken. Socialt samspel innehåller också konflikter, här visade både barn och 
personal på en förmåga att reda ut konflikten och upprätthålla en god kommunikation. 

Innehållet i kommunikationen 
I skogsmiljön dominerades innehållet av långa samtal om det man hittade och fantiserar om i 
skogen. (till exempel småkryp, blommor, ”svamp”, pinnar och växter som blev mat, samt 
fantasi- och rolleken ”drakleken” där platser i skogen blev ”lekpark” och ”hem”) 
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Kommunikationsformer  
• Kroppsspråk  
• gester  
• ögonkontakt   
• ljud  
• fysisk kontakt  
• talspråk förekom i långa dialoger och samtal i 3 leksekvenser, samt kortare tal, samtal och 

kommentarer i de övriga 4 leksekvenserna. 
 

Kommunikationens avsikt 
I skogen fanns styrande, kontaktskapande och riktande avsikter i kommunikationen.  
 
Exempel på styrande kommunikation finns i leken ”laga mat” där barnen frågar efter tallriken 
som de vill använda att lägga mat på.  
 
Kontaktskapande kommunikation finns exempelvis i leken ”tjuv och polis”. 
 
Riktande kommunikation dominerar lekarna i skogen. Där samtalar barnen i de olika lekarna i 
längre sekvenser om föremål och händelser i leken. 
 

Sammanfattning av kommunikationen i skogsmiljön 
I skogsmiljön förekom påfallande långa talspråksdialoger för att rikta och upprätthålla 
kommunikationen kring något föremål eller i samtal om innehållet i lekarna. Barnen visade 
också prov på att kunna lösa en konflikt och därefter hålla kvar tråden och fortsätta samma lek 
med förnyad energi.  
 

5.2.3 Kommentar till kommunikation i parklek och skogsmiljö 

Om man ser till likheter i kommunikation ser man att kommunikationsformerna är många i båda 
miljöerna.  

Ett exempel på att konflikter kan leda till något positivt är sekvensen ”Laga mat” där det 
uppstod en konflikt på grund av att ett barn inte följde leken som de övriga. Han stod bredvid 
och petade med en pinne, vilket irriterade de övriga som jobbade med att tillverka mat. Pojken 
uppfattade inte att han störde, utan fortsatte sitt sätt att delta genom att stå bredvid. När konflikt 
uppstod och personalen på ett mjukt sätt avledde genom samtal och avledande manöver av ett 
annat barn som ville bråka, fortsatte leken genom att ”pojken med pinnen” deltog som de 
övriga. Han gick tillsammans med en pojke ur gruppen för att hämta mat på ett annat ställe. När 
de kom tillbaka med massor av mat sade han stolt ”vilken tur att ni har mig som kan plocka så 
mycket mat!” Han fick då medhåll av de barn som tidigare ville utesluta honom ur leken. 

 

En oväntad och tydlig skillnad i de båda miljöerna är att det användes mer talspråk i långa 
sekvenser i skogsmiljön, det var också i skogsmiljön som flest fantasi- och rollekar förekom. 
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Förmågan att upprätthålla kommunikation övades i alla lekar i skogen, vilket nästan inte alls 
förekom i parkleksmiljön. 

I parkleksmiljön förekom ingen rollek och endast korta sekvenser av fantasilek. Min tolkning är 
att i parkleken tog lekredskapen upp barnens koncentration, där fick motoriska utmaningar och 
lekar större utrymme än kommunikation och socialt samspel med andra barn. 

5.3 Viktiga platser under observationerna 
 

5.3.1 I parkleken 

 

I parkleken fanns olika typer av lekredskap som användes: 

Sandlådorna klätterställningarna, linbanan, byggleken är viktiga platser. Gångvägarna användes 
för att cykla på. 

 

5.3.2 I skogsmiljön 

 
Stora stenar (flyttblock) med granar bredvid, liggande stockar, eldstad, buskage, stubbe och 
mossiga stenar användes av barnen när de lekte. De rörde sig i en radie runt samlingsplatsen där 
personalen och väskan står, de gick inte längre bort än att de syntes av de vuxna. 

 

5.3.3 Kommentarer 

 
De båda miljöerna innehöll många stimulerande platser och utmaningar för barnen. Parkleken 
erbjöd lekredskap och platser där motoriken stimulerades. Skogsmiljöns varierade natur och 
vrår bakom buskar eller stora stenar gav många ”rum” som främst stimulerade fantasin och 
lekar som innehöll socialt samspel.  

Fasta lekredskap i parkleken var gungor, klätterställningar och linbanan. I skogsmiljön var de 
fasta tingen stora stenar att klättra upp på samt stockar att balansera och gunga på. 

Rörliga lekredskap i parkleken var cyklarna och hinkar, spadar och sandformar. I skogen finns 
en oerhörd mängd lösa naturföremål att utforska och leka med, vilket barnen gjorde i samtliga 
leksituationer.  

I skogen förekom även lek och samtal utan att använda något fast eller rörligt lekredskap i 
sekvenserna ”samtal i buskarna” och vid lingon promenaden. 

Ett oväntat resultat var att skillnaden mellan de båda miljöerna var så stor när det gällde 
talspråkskommunikation, där visade skogsmiljön på betydlig fler och längre dialoger och 
kommunikation i form av tal. 
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Skogsmiljön stimulerade både grov- och finmotoriken genom att barnen ständigt var i rörelse 
över stora ytor och plockar bland föremål på marken. 

Sanden är ett lockande material för en barngrupp i åldern 4-5 år som gärna kladdar, skapar och 
formar med sina händer. Grovmotoriska övningar med hjälp av klätterställningar och andra 
lekredskap är viktiga för den motoriska utvecklingen.  

 

5.4 Pedagogernas tankar om barnens lek och 
kommunikation i utemiljön 

 
Resultatet grundar sig på en intervju med öppna frågor (bilaga 5) som gjordes i samtalsform och 
de informella samtal som uppstod vid mina besök på förskolan. Dessutom har  kompletterande 
samtal med personalen efter observationerna genomförts.  

5.4.1 Tankar om barnens lek 

Pedagogerna berättade att barnen oftast börjar leka direkt när de kommer till platsen för dagen. 
Det finns mycket fantasi hos barnen, mer än vad personalen trodde från början. 
 
Utemiljön erbjuder en lugn miljö, där pedagogerna upplever att konflikterna blir färre. Skogen 
ger en frihet som utvecklar alla sinnen och sätter igång fantasin, där finns många ”rum” att leka 
eller dra sig undan till. 
 
Det är en skillnad på parklekarna och skogslekarna. I parkleken blir leken mer vuxenstyrd med 
förmaningar och ibland bråk om cyklar och annat. I skogen är det mer att välja på och tillvaron 
blir lugnare Barnen har också möjlighet att springa långt i skogen så att de knappt syns för 
varandra eller personalen.  
 
Den motoriska utvecklingen har varit stor under det halvår som barngruppen har funnits på den 
mobila förskolan. Några barn som hade svårt att gå från början springer nu lätt. Det finns också 
exempel på barn som inte klarade at gå uppför en backe, men som nu klarar det.  
 

- ”Det är härligt att se hur självkänslan hos barnen stärks. Barnen blir modiga 
av att balansera på långa stockar.” 

 
Den fria leken är viktig, menar personalen, den utvecklar fantasin och det blir sällan bråk. 
Personalen tycker att det är skönt att slippa leksaker, det är roligare att leka med det man hittar. 
Barn lär genom att pröva och de måste göra egna erfarenheter.  

 

- ”Barnen var så skogsovana till en början, många hade nog bara gått på 
asfalten, mellan hemmet och dagis! Det var en konstig känsla att förstå hur 
många barn idag som inte fått vara med om fritids- och naturupplevelser”. 
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Personalen behövde inte alls lägga ner lika mycket jobb på att få ihop gruppen som vi trott. Det 
var fantastiskt att se hur barnen hittade leken och blev en grupp.  

Ibland får personalen frågan om hur barnen får tillfälle att öva finmotorik, till exempel att klippa 
med sax. Personalen menar att det inte finns någon motsättning mellan finmotorik och 
bussförskola. Det finns saxar och bord på bussen, men pedagogerna tycker att klättra i träd 
känns viktigare.  

- ”Förr eller senare lär barn sig klippa. Det känns mer betydelsefullt att de lär 
sig leka med olika kompisar och bejaka fantasin”.  

 

5.4.2 Tankar om barnens kommunikation 

 
Det är språkutvecklande att vara ute, menar pedagogerna. Man upplever begreppen – uppför och 
nerför till exempel. Det är viktigt att vara språkmedveten som vuxen, att kunna visa på 
skillnader och begrepp. Motorisk utveckling ger språkutveckling, anser personalen. Bra motorik 
ger större säkerhet och koncentration på språket istället. 
 
Personalen ser en stor språkutveckling hos flera barn. De flesta barnen har andra hemspråk än 
svenskan och 18 av 21 barn är flerspråkiga, några har inte heller bott i Sverige så länge. Därför 
var det flera av barnen som talade väldigt lite svenska när förskolan startade sin verksamhet i 
höstas. En av pedagogerna säger att hon sett hur några bussbarn som är tysta på den fasta 
förskolan börjar prata när de kommer till skogen. Det är ett större rum, ingen som skrattar om 
man säger fel. Vi finns där och lyssnar också på ett annat sätt. Det är så mycket att upptäcka och 
prata om. I utomhusmiljön verkar det som om barnen vågar prova att prata mer. 

Pedagogerna anser att det är viktigt att få öva sin sociala kompetens, som i fantasilekarna med 
mycket rörelse och fantasi – det är ”learning by doing”. De menar att man också får tänka till 
ibland som vuxen, hur man säger och använder begreppen. Ett exempel på att man som vuxen 
ibland förutsätter att barnen vet vad saker betyder, var när en av pedagogerna säger till barnen: 
”Det är bara att följa stigen, så kommer vi till bussen. Detta sade man några gånger, till sist 
frågade ett av barnen ”Vem är stigen?”. Om man aldrig lekt i en skog förut är sådana begrepp 
helt nya för en fyraåring, menar pedagogerna. 
 

5.4.3 Tankar om utomhuspedagogik 

 
Pedagogerna vill att den mobila förskolan ska vara ett alternativ till den vanliga förskolan och 
att barnen ska få lära känna utomhusmiljöer, framförallt skogen, där de sällan varit förut. 
Det känns viktigt att ge barnen upplevelser, som i sin tur betyder erfarenheter och kunskap. Allt 
ger kunskap, som till exempel att byxorna behöver vara utanpå stövlarna när det regnar, annars 
blir man blöt om fötterna.  

 

Personalen tycker att de kommit närmare barnen genom att de är tillsammans utomhus hela 
tiden. Pedagogerna känner sig också skickligare på att avläsa barnen, för att barnen är omkring 
dem, nära hela tiden. Pedagogiken blir på så sätt flexiblare, anser de båda pedagogerna.  
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- ”Mobil pedagogik är att utgå från barnen och bestämma aktiviteter utifrån dem och 
inte rutinerna. Men det kräver yrkeserfarenhet, man måste lita på sig själv, ha tillit.”  

 

Båda pedagogerna förespråkade att barnen ska få möjlighet till fri lek. Till en början hade man 
samling varje dag, men upptäckte efter en tid att det inte var så viktigt. Personalen såg att en del 
barn hade svårt för samlingar inne, så även ute. Samlingarna innebar stora krav på att sitta still 
och barnen fick ofta tillsägelser som ledde till misslyckanden. Pedagogerna tycker inte det är 
utvecklande för barnen att känna att de inte klarar av saker. Därför har utomhusförskolan inte så 
ofta långa samlingar utan ger istället barnen chans att rusa ut i skogen och exempelvis klättra 
upp i ett träd och klara det. Då får barnen beröm och självförtroendet stärks, anser personalen.  

Pedagogerna menade att barnen lär hela tiden av olika saker som händer och om begrepp de 
stöter på, det gäller att som pedagog att ta tillvara de situationer som uppstår och skapa lärdom 
av det. Allt som händer kan ge kunskap; exempelvis så enkla saker som att ta ansvar för sina 
saker eller att klä sig rätt ger kunskap för livet. Även till exempel matematik går utmärkt att öva 
på utomhus, menar pedagogerna, det finns hur många kottar som helst att använda. 
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6. Avslutande diskussion  

Det övergripande syftet med studien var att beskriva hur en och samma barngrupp leker och 
kommunicerar i två olika typer av utomhusmiljöer. Frågeställningarna var hur denna barngrupp 
leker och kommunicerar i en parkleksmiljö respektive skogsmiljö och hur personalen ser på 
barnens lekar i utomhusmiljön. 

Resultatet visar att i parkleksmiljön var de motoriska lekarna dominerande och barnen använde 
sin koncentration till att utforska de olika lekredskapens funktion och att använda dem. Såväl 
ensamlek som parallellek och samlek förekom. I parkleken förekom ingen rollek och 
fantasilekarna var få. Kommunikationen visade på ett gott samspel genom kroppsspråk, gester 
och ögonkontakt, talspråk användes i liten utsträckning och endast för att få något eller 
kommentera det som hände och inte för att upprätthålla längre samtal.  

I skogsmiljön var de dramatiska lekarna med fantasi och rollek många. I skogsmiljön använde 
barnen nästan enbart naturmaterial som de hittade på platsen i olika fantasilekar. Barnen rörde 
sig även i skogen nästan hela tiden, men koncentrationen låg mer på leken och 
kommunikationens innehåll än på de motoriska aktiviteterna med tingen/redskapen på platsen. 
Talspråket användes flitigt i flera långa dialoger och samspel med andra barn. Samspelet 
handlade mycket om att upprätthålla kommunikation, med en eller flera barn i samlekar. Sam- 
och parallellek förekom, men ingen ensamlek observerades. 

Parkleken och skogen visade på en likhet i att barnen ständigt rörde sig och att det förekom 
olika fin- och grovmotoriska lekar samt att det sociala samspelet var gott på båda platserna. 

De båda studerade platserna visade däremot stora skillnader i lekarna där samlek och 
fantasilekar var dominerande i skogsmiljön och lekredskapen i parklekarna ledde till mer 
ensam- och parallellek.  

Kommunikationen skilde sig också markant åt på de båda platserna då talspråket användes i 
mycket större utsträckning i skogsmiljön för att upprätthålla längre lekar och samspel. I 
parkleken tycktes kommunikationsbehovet med andra barn vara mindre, där fanns inga längre 
samspelssituationer med hjälp av talspråket. 

I studien visades exempel på tre samspelsfunktioner, svara, påbörja och upprätthålla 
kommunikation. Enligt Granlund & Olsson,82 är att upprätthålla kommunikation den svåraste 
samspelfunktionen. Detta övas på olika sätt genom barnens lekar - främst i skogsmiljön.  

Pedagogerna berättade om att de sett en stor motorisk utveckling, sedan verksamheten startade 
ett halvår tidigare, hos barn som till en början haft svårt att gå. Genom att barnen fått vara 
utomhus på olika platser hela dagarna, kunde de nu springa och klättra. De tyckte också att 
motoriken och språket följdes åt, barn som blev motoriskt säkra vågade också prata mer och 
utvecklade sitt språk och förståelse för olika begrepp.  

                                                   
82 Granlund & Olsson 1988 
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När det gällde de olika platserna, tyckte personalen att alla platser hade bra kvalitéer. De såg 
dock att det uppstod fler konflikter i den byggda parkleksmiljön, där kunde det oftare bli bråk 
om lekredskap, cyklar och annat. Det blev därför mer vuxenstyrt i parkleken, medan barnen 
lekte friare och lugnare i skogsmiljöerna. 

Barnen i studien observerades med hjälp av videokamera, vilket gav en förstahandsinformation 
om vad som hände i lekar och kommunikation. Med hjälp av filmen kunde jag sedan om och 
om igen studera lekarnas form och innehåll och samspelet mellan barnen. Valet av en förskola 
som alla dagar i veckan vistas utomhus 4-5 timmar per dag gjorde att jag kunde studera en 
barngrupp som var trygg i utomhusmiljön och observationerna kunde på så sätt med större 
säkerhet visa den vardagliga, typiska situationen på förskolan.  

För att studera två olika platsers betydelse för lek och kommunikation var det nödvändigt att 
följa samma barngrupp i dessa miljöer, vilket inte gjorts tidigare i studier jag tagit del av. I 
andra studier har olika förskolegrupper studerats i olika miljöer. Genom att studera en och 
samma barngrupp i två olika miljöer kan jag vara mer säker på att det jag studerade faktiskt var 
platsens förutsättningar och påverkan på barnens lekar. Att genomföra studien på detta sätt är ett 
både ovanligt och nytt sätt att undersöka platsers betydelse för barns lek och kommunikation. 
Tidigare studier ger en osäkerhet i om det är barngruppens eller personalgruppens 
förutsättningar som påverkat lek och kommunikation på olika platser, eftersom det varit olika 
grupper som studerats och jämförts. 

Studier av barns utemiljöer i två bostadsområden83 visar att små barn helst leker nära sitt hem 
där de är trygga. Man kan fundera på om det då är särskilt bra, att som den mobila förskolan 
byta lekmiljö varje dag? Vid samtal med personalen framkom att man de första månaderna med 
bussen, då barngruppen var ny för varandra, åkte till samma plats varje dag, för att barnen skulle 
bli trygga med gruppen och platsen. Efter en tid blev det stimulerande att byta plats och vid 
tiden för studien hade förskolan 5-6 olika parklekar och skogsmiljöer som man besökte 
omväxlande. Bussen blev barnens trygga plats och ombyte av miljöer visade sig i studien 
fungera på ett bra sätt för barnen. Studien visade aktiva, trygga och självständiga barn som 
klarade av den fria leken i flera timmar. Personalen berättade dock att barnen tyckte om att 
komma tillbaka till samma platser för att till exempel se om kojan från förra gången fanns kvar 
och ibland hälsades en upphittad kvarglömd vante som en kär gammal vän. Barnen i studien var 
4-5 år, vilket kan vara en lämplig ålder att börja med en sådan här verksamhet då yngre barn 
förmodligen har svårare med både motorik, ork och miljöombytet. 

I en studie om barns behov av att bygga kojor84 diskuteras att barn har ett mycket stort behov av 
att hitta och skapa egna platser och i takt med åldersutvecklingen successivt röra sig längre och 
längre från hemmet. Som vuxna behöver vi förstå hur barn upplever den fysiska miljön och hur 
de uttrycker det. Kylin menar att det gäller alltså att lyssna och fråga barnen på rätt sätt. Det kan 
innebära att inte sätta fokus på vad barnen vill ha eller hur det ska se ut, utan snarare på vad 
barnen vill kunna göra.  

I pedagogiska diskussioner tas ofta för givet att det är i fyrkantiga rum på förskolan eller inom 
skolans väggar som undervisning, lärande och utveckling hos våra uppväxande barn ska ske. 

                                                   
83 Björklid 1982 

84 Kylin 2005 
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Alldeles för lite funderar vi pedagoger och forskare på helheten i lärandesituationen och vad och 
hur som kännetecknar en stimulerande fysisk miljö. I min studie framkom att den stora 
möjligheten till fri lek som den här gruppen 4-5 åringar har, gjorde personalen väldigt lyhörda 
för barnens behov. Pedagogerna hade mer och mer släppt de vuxenstyrda samlingarna till 
förmån för barnens egna lekar och upptåg. Den lilla personalgruppen blev också väldigt 
sammansvetsad och kom barnen nära, de berättade att de såg barnen mer och upptäckte barnens 
individuella behov och styrkor mer i den här verksamheten än i en traditionell dagisverksamhet 
som de arbetat i tidigare. 

Grahn m fl85 påpekar att, om barn släpps ut och leken inte kommer igång, är det sällan miljön 
man diskuterar utan barnen. Mina resultat i studien av utemiljöer i barnens vardag 
uppmärksammar några aspekter på lek, kommunikation och olika platsers påverkan på barnens 
lekar. Det är angeläget att fortsätta diskutera barns behov av olika stimulerande och trygga 
fysiska miljöer, såväl inomhus som utomhus.  

Lärandet behöver ske med hela kroppen genom de sinnliga upplevelserna i en sociokulturell 
situation och i en stimulerande fysisk miljö, menar Säljö, Szczepanski och Grahn m fl86. En 
sådan lärandemiljö kan ge såväl intellektuella kunskaper som kompetens i förmågan att 
kommunicera, lösa problem, motorik och öka hälsan och välbefinnandet. Min studie visar ett 
tydligt resultat där olika miljöer visade olika pedagogiska vinster, den ena miljön främjade 
motoriken och den andra miljön stimulerade språk och fantasi. 

Lekens normativa uttryck innebär att lekarna är kreativa, fantasifulla och lugna i vuxnas ögon, 
säger Grahn et al87. Lekbegreppet88 har dock utvidgats mot att mer se den kaotiska aspekten på 
lek, vilket gjort det möjligt att mer meningsfullt beskriva fler kategorier av aktiviteter. ”Den 
vilda leken” som begrepp innefattar de ”störande inslagen” i leken, aspekter som tycks tillhöra 
dynamiken i leken. Barnens lekar i aktuell studie visade flera exempel på vilda upptåg, där 
barnen genom kroppsutlevelse deltog i exempelvis ”jagaleken” och ”tjuv och polis” – leken. Det 
var fart, spänning och glädje i dessa leksituationer där barnen fick rasa av sig utan tillsägelser, 
även om det var lite farliga inslag. Jag fick intrycket att barnen kände en stor frihetskänsla och 
”flow” i dessa situationer. 

Utvecklingen startar redan i kommunikationen och relationen mellan barn och förälder, där den 
tidiga kommunikationen uppstår genom signaler, bekräftelser och lek i ett mångfasetterat 
samspel, enligt Sterns teorier om självutveckling.89 Samspel, kommunikation, lek och 
språkutveckling är en förutsättning för vår intellektuella utveckling .90 Många faktorer spelar in 
för att vi ska tillägna oss kunskap, bland dessa finns också ett samband mellan hälsa och 

                                                   
85 Grahn m.fl. 1997 

86 Säljö 2003, Szczepanski 2007, Grahn et al 1997 

87 Grahn m.fl. 1997 

88 Hangaard Rasmussen 1993 

89 Stern 2003 

90 Knutsdotter Olofsson 1987, 1991, 2003, Carlgren 1999, Grahn m.fl. 1997, Ahlström 2000, Stern 

2003, Dewey 2007, Szczepanski 2007, Kylin 2005, Ahlström, 2000 
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lärande.91 Den här studien tydliggör uterummets förutsättningar för lek och kommunikation för 
en grupp förskolebarn. Jag ser i studiens resultat stora möjligheter i utomhusmiljön som 
läroplats, men också som ett läromedel för lek, kommunikation, hälsa och lärande.  

Förskolans (och skolans) pedagoger behöver vara medvetna om den fysiska miljön påverkan på 
barns lekar. En sådan medvetenhet om platsers betydelse ger pedagogerna chans att välja 
miljöer utifrån barnens behov. Pedagoger kan då hjälpa barnen att komma igång med olika 
aktiviteter och lekar i en viss miljö. En ökad kunskap om detta kan också ge personalen 
möjligheter att tillrättalägga redan befintliga miljöer som till exempel den egna förskolegården. 

Studien fokuserar på platsens olika förutsättningar och betydelse för lek och kommunikation 
och tar inte särskilt upp enskilda barns förmågor till lek och kommunikation Resultatet visar en 
typisk barngrupps lek och kommunikation i utomhusmiljön, vilket också kan öka förståelsen för 
miljöns betydelse vid val av undervisningsmiljöer för barn med särskilda behov. Genom mina 
yrkeserfarenheter som specialpedagog för barn med flera funktionshinder ser jag möjligheter att 
med avstamp från min studie av en typisk barngrupp gå vidare för att studera hur barn med 
funktionshinder kan använda olika miljöer. Vetskapen om att vissa miljöer gynnar lek, fantasi 
och kommunikation och andra miljöer ger motorisk stimulans kan ge goda infallsvinklar i  
kommande studier och forskning om undervisningsmiljöer och pedagogik för barn med 
funktionshinder.  

Brodin92 menar att barn tillägnar sig begrepp och lär sig förstå omvärlden genom lek. För barn 
med flera funktionshinder används leken ofta som medel för träning av nedsatta förmågor och 
som inlärningsmetod. Leken bör vara frivillig, spontan och lustbetonad, genom att moment av 
spänning och förväntan finns med i leken. 

Enligt en studie av Göransson93, finns behov av undervisningsmiljöer som påverkar 
motivationen hos barn med funktionshinder. Lärandesituationer som har en meningsfull 
koppling till kunskapsinnehållet är det som fungerar bäst. I studien som handlar om 
träningsskolans undervisning, menar Göransson att ju mer olik undervisningsmiljön är den 
miljö som kunskaperna förväntas användas i, desto svårare antas det vara för eleven att 
generalisera kunskaperna.  

Pedagogerna i studien berättade om flera situationer där barnen införlivade språk och begrepp 
genom kroppens aktiviteter, som till exempel vad begreppen ”uppför och nedför” betyder. Det 
jag ser i min studie av utemiljöns förutsättningar för lek och kommunikation, är möjligheter för 
barn med eller utan särskilda behov, att i den verkliga miljön införliva olika begrepp med hela 
sin kropp. Göransson94 menar vidare att skolmiljön för barn inom träningsskolan ofta skiljer sig 
från den verklighet, där de ska använda sina kunskaper. Barn med utvecklingsstörning har 
svårigheter med att generalisera och därför kan den undervisningsmiljö som skolmiljön innebär, 
ifrågasättas. Göransson beskriver lärandets var, när, hur som lika viktiga delar i lärandet för 
barn med särskilda behov. 

                                                   
91 Szczepanski, 2007 

92 Brodin 1991 

93 Göransson 1999 

94 Göransson 1999 



 

 44

Det behövs ytterligare studier om uterummets betydelse för utveckling, lärande och hälsa för 
alla barn, med eller utan funktionshinder. Den fysiska miljön, som här studerats utifrån leken 
och kommunikationen hos en grupp barn, behöver också studeras i andra aspekter som till 
exempel ur hälsoaspekter och kunskapsaspekter. Strotz och Svenning95 frågar sig vad kunskap 
är och hur kunskap får liv? Kunskap är inte bara något teoretiskt och intellektuellt, det är också 
den praktiska och tysta kunskapen som vi får genom egna upplevda erfarenheter. Sådana 
aspekter är viktiga att ta upp i såväl specialpedagogisk forskning som annan skolforskning, det 
kan ge möjlighet att utveckla specialpedagogiken för barn med särskilda behov inom olika 
skolformer. 

Studien lyfter fram en förskola med tydlig utomhusprofil och som har tillräckliga personella 
resurser och tillgång till olika utomhusmiljöer. Det behövs fler förskolor och skolor som ger 
barn möjligheter att leka och kommunicera i olika utemiljöer. En viss utemiljö främjar 
motoriken, en annan utemiljö främjar fantasilekar, kommunikation och samspel. Det är viktigt 
att såväl förskolepedagoger, som lärare och specialpedagoger blir medvetna om olika miljöers 
tillgångar och barns behov av dem. 

 

                                                   
95 Strotz & Svenning 2004 
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Bilaga 1 

 
Till Föräldrar med barn på XXXXXXXXX Förskola          
                                                                                                      
Information om studie 
Hej, 
jag heter Eva Eriksson och studerar Specialpedagogik vid Stockholms universitet. Denna termin ska jag 
skriva min D-uppsats, vilket innebär att jag ska göra en vetenskaplig undersökning som jag ska redovisa i 
en uppsats. 
 
Jag är intresserad av utomhuspedagogik och vill studera hur barnen leker och kommunicerar på en mobil 
förskola. Studiens nuvarande titel är (kan ändras): 
 

”UTERUMMET SOM LÄROMEDEL – Lek och kommunikation på en utomhusförskola” 
Frågeställningen jag ska besvara är: 

Hur leker och kommunicerar en grupp barn på en utomhusförskola? 
 
För att besvara frågan behöver jag observera barnen vid några tillfällen. Jag kommer att besöka förskolan 
under några dagar i februari månad. Till min hjälp har jag en videokamera för att filma korta stunder av 
barnens aktiviteter. Sedan tittar jag på filmen, tillsammans med min handledare, och beskriver i text hur 
barnen kommunicerar och leker. Jag kommer också att intervjua personalen. Filmen används enbart i 
detta syfte, materialet förvaras sedan på Stockholms universitet. Allt material i studien behandlas 
konfidentiellt, med detta menar jag att språk och lekar bland barnen som ingår i studien beskrivs så att 
barnen inte ska kunna identifieras. 
 
Det är frivilligt att delta i studien (fyll i talongen nedan), ni eller barnen kan när som helst säga nej till att 
medverka.  
När uppsatsen är färdig kommer ni och förskolan få ta del av resultatet. Förhoppningsvis leder studien till 
fortsatt utveckling av utomhuspedagogiken. 
 
Om du har frågor så ring eller maila gärna!  
 
Studerande:                                         Handledare: 
Eva Eriksson                                        Eva Berglund, Stockholms Universitet 
070-691 9439                                       018-100954 
eva-eri@hotmail.com                           eva.berglund@buv.su.se   
 
Stockholm 2008-01-22    _________________________________________                                                                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MITT BARN FÅR DELTA I STUDIEN VÅREN 2008 
”Uterummet som läromedel – Lek och kommunikation på en utomhusförskola”          JA       NEJ                                                                         

                                                                                                                             
 

Barnets namn:___________________________________________                  Åter senast 25/1-08 
 

Förälder /vårdnadshavare:______________________________________________________    



 

 49

Bilaga 2 

Händelseförlopp i alla observerade sekvenser. 
 
Parklek 1  
 
Solen skiner, temp 0 gradigt. Vinter. Marken är delvis frusen med vattenpölar på några ställen. 
Sanden är mjuk. 
 
Miljön innehåller klätterställningar, gungor, bodar, linbana, bygglek med bräder och tunnor, 
små kioskliknande skjul. Burar för kaniner på sommaren. Buskar och större träd, gångar och 
sand-ytor. Gräsplan bredvid parken. 
 
SEKVENS 1  
KLÄTTERSTÄLLNING TID: 13 min Antal barn: 1 - 6  
 
F = Flicka  P = Pojke  
 
F + P klättrar upp i hög klätterställning. Svårt att komma upp, flickan ger upp och går. P tar sig 
upp börjar klättrar på ”bro” med stålstänger över till pelare, balans vid stång över till 
rutschkana. 
 
F + P klättrar tillsammans igen men F vänder rör sig nedanför ställningen. P är nu ensam och 
klättrar åter upp, stannar, funderar, tittar bortåt. Fortsätter ut på ”bro” – säkrare, tar sig till 
stolpe, häver sig till rutschbanan som är formad som en ”banan”, man sitter grensle och åker. P 
sitter en stund, lägger sig sedan på mage och åker. P leker 5-6 min ensam. 
 
Vandrar bortåt, (söker efter barn, något att göra?). Står vid flickor som hoppar på studs - styltor. 
De går, han tar upp en, flickorna kommer tillbaka, han går iväg.  
 
Springer till linbana där en grupp barn på 4-5 st + personal åker linbana. Kö på liten platå. P 
måste klättra upp står sist. Barnen åker, får hjälp att kliva på av personal – det är lite högt. 6 
barn i kö på platå, väntar tålmodigt. Pratar. Personalen får hämta linbanan och dra till dem, 
hjälpa att sätta sig på. En del klarar det själva. 
 
 
SEKVENS 2  
SANDLÅDAN TID 5 MIN ( fel på film. Första 10 min från leken borta) Antal barn: 3 
 
 
Sandområde med sandbord som tre flickor står vid. De har spadar och kakformar över hela 
bordet. Jobbar vid varsin sida av bordet. En fjärde flicka kommer och tittar. 
 
 De geggar och häller i vatten, lånar av varandra. En tidning ligger också på bordet uppslagen. 
En flicka tittar på bilder iden, lägger saker på. 
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Röra i formar med pinnar, hämta mer sanden på marken. Alla jobbar med sitt. En flicka kommer 
och pratar m mig, har blivit smutsig. Hon torkar händerna med papper från fickan. 
 
Alla springer iväg. Flickan m papper torkar sig och de andra med sitt papper. SLUT på film. 
 
 
 
 
Parklek 2  
 
Gråmulen dag, någon +grad, lite fuktigt i luften och på marken.  Asfalten vår, sanden är mjuk. 
 
Miljön är en större parklek med hus för cyklar och lekmaterial. Klätterställningar av olika sort. 
Stora asfaltsytor, tak utanför hus med bord under, staket avgränsar olika områden. Stor 
sandlådeyta. Gräsmattor runt om, gångvägar. 
  
SEKVENS 3  
JAGALEK TID: 10 min Antal barn: 5 – 10 barn 
 
Personal manlig, blir jagad av alla barn. Han tar sparkcykeln och åker, klättrar sen  upp i stort 
spindelnätsformat klätternät, 4-5 barn jagar, men kommer inte så högt i nätet. Personalen går 
sedan ner, går mot en annan klätterställning. Nu blir det ombytta roller, barnen vill bli jagade. 
Personalen räknar till 20, medan alla klättrar upp i ställningen, blir jagade, kullade. Många barn 
är nu med, mycket spring och jagande, vilt. De klättrar runt på ställningen i en farlig fart. 
 
Någon vill ha hjälp med linbanan. Den manliga personalen avbryter jagandet och hjälper barnet.  
 
Flera barn kvar på klätterställningen som har broar, tak rep och stegar. Kulla- lek startar igen. 
Alla klättrar och springer under förtjusta tjut, blir fångade och får jättekram, nya barn jagas, de 
klättrar fort i klätterrepen. 8-10 barn deltar, hälften flickor, hälften pojkar. Alla rör sig hela tiden 
i klätterställningen åt olika håll. 
 
Mycket vild aktivitet några minuter, en pojke ramlar och gör sig illa. Tröstas av personal, leken 
avstannar. 
 
Leken kommer igång - lite lugnare nu, några vill bli fångade och få en kram. 
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SEKVENS 4  
SPARKCYKEL MM tid 10 min Antal barn: 4-6 
 
Tre – fyra ojkar cyklar på asfaltsområde. Använder 2 sparkcyklar och trehjuling. Även 
skateboard provas. De åker runt runt. 
En P åker till gung - sandområdet. Tar kontakt med de andra barnen som leker i sanden, leker 
lite själv i sanden bredvid sparkcykeln. Gör spår i sanden. Vaktar cykeln när andra kommer i 
närheten. Han tar cykeln och kör iväg. 
 
Kör bort till klätterställning. Klättrar. Andra barn är där. Två pojkar byter mössor med varandra, 
de byter också namn på så sätt. En annan pojke kommer och visar ett upphittat ”skelett”. En bit 
ben av något djur, benet låg på marken. 
 
Parkerar sparkcykeln med hjälp av sand runt, så att den står upp. Cykeln ramlar, försöker igen. 
Annan pojke kommer med trehjuling. Flicka hittar leksak på marken, visar mig. Pojken m 
sparkcykeln åker iväg. En annan leker ensam i klätterställning. Mössbyte, när personal 
upptäckte att det gjorts ett byte. 
 
 
SEKVENS 5  
SANDLÅDA TID 9 min Antal barn: 2 - 5 
 
2 – 4 flickor i sandlådan. Hinkar med sand hämtas på annan plats, vatten hämtas i pöl längre 
bort. En pojke kommer och vill vara med. Flickorna reagerar direkt och motar bort honom 
hårdhänt, skakar lite och drar. De slår till med spaden i huvudet på honom, han gråter. De 
lämnar honom, han står kvar och gråter. Ingen personal i närheten, avbryter filmning, 
 
3 flickor  sitter vid storvattenpöl och fyller vatten i hinkar med spadar. Två fortsätter, medan en 
går. Tar tid att fylla i vatten i hinken. 
 
I sandlådan sitter två flickor och gräver, medan två springer runt.  
De två som springer runt knuffas.  F1 vill gå därifrån men söks upp av F2, 
som knuffar, brottas, jagar. Rör sig runt varandra till gungbräda, F1 springer åter iväg. 
 
En flicka kvar i ensamlek i sanden, F1 som blev jagad kommer åter och vill gräva. Bredvidlek 
två flickor. F2 har nu gått iväg till annan aktivitet. 
 

 
SKOGSMILJÖ 1 
 
Solen skiner, efter snöfall under natten är marken ganska blöt. Bussen parkerar vid skogsområde 
med gammal tallskog gles och ljus p g a solskenet. Marken är täckt av lingonris och blåbärsris, 
mossa ljung. Några plusgrader solen värmer. Området är ganska stort och utan bebyggelse 
(grustag en bit ifrån, som ej är i bruk). 
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SEKVENS 6  
Plocka blommor och svamp TID 13 min Antal barn: 2+2 
2 F plockar vackra blommor – ljung, de sitter vid en mossig sten och plockar det som växer, 
olika saker. 2 F till kommer och sitter med, tittar på småsaker. Rör sig lite runt, men sitter mest. 
De två första sitter mest, de andra rör sig mer från och till. De hittar ”svamp” en liten lav som 
ser ut som en trumpet. De båda hjälps åt att plocka och samla, den ena ger den andra. Svårt att 
hålla de små laven. F 1 mest engagerad i plockandet, den andra sitter lite och ser på. Detta på 
går en längre stund, närmare 10 min. F2 springer iväg en runda, även F1 går en runda, sedan 
byter de plats men kurar åter ihop vid stenen på marken och plockar. F2 går iväg, springer till 
andra barn som vandrar, söker upp personal, visar sitt fynd. Går igen, nu tillsammans med F1. 
Sen är F2 själv igen, lite planlöst, lutar sig mot omkullfallet träd med gren. Går till vuxenplatsen 
där vantarna ligger, tar på sin vante. Jag slutar filma. ”Plockaleken” verkar avslutad. 
 
 
SEKVENS 7 
Samtal i buskarna TID 9 min Antal barn: 2 
 
Två F går runt i buskarna. Kastar en liten ring, ”oj, då tappa den” om och om igen, säger F1. 
F2 sitter kvar i busken. De plockar upp ett rosa godispapper, de samtalar om det. Frågar mig vad 
det står på papper. 
F1 sparkar upp lite mossa, F2 förmanar henne och berättar om djuren som bor under mossan. 
De går iväg, men kKommer på att mössorna försvunnit. Tillbaka till buskarna och letar, var var 
vi förut? Hittar dit, men inga mössor. Går tillbaka, frågar mig. Går till samlingsplatsen och 
frågar personal. Personalen säger; jag ser dom, jag ser dom och flickorna hittar dem i 
klädhögen. De går. 
 
Vänder och frågar: Har ni tagit dom?  Nej, inte vi. Det var nog snälla Barbro som tog reda på 
dem. Gå till henne och tacka… De går till Barbro, men blir plötsligt blyga. Ställer sig intill, 
vågar inte… Barbro, Barbro. Hon är på väg med annat barn att förbereda maten, barnen följer 
med säger ”Barbro”. Då tror Barbro och en annan personal att de vill följa till maten – de säger: 
Nej, nej, ni får inte följa med, gå upp och lek igen! Båda F kommer av sig och blir tysta, tittar 
efter Barbro…. (de ville ju bara tacka, blev snopna när de blev avspisade..) Film avslutas. 
 
 
SEKVENS 8 
Tjuv och polis TID10 min Antal barn: 4 
 
4 pojkar leker tjuv och polis (cowboy?) De springer och jagar varandra med pinnar, skjuter och 
ramlar i den mjuka mossan. ”Jag var död” Springer åt olika håll. Alla skjuter och ramlar,  nära 
varandra. ”Jag höll fast han” P1, jag höll fast han. Lite vila. Samtal om vem som var tjuv, 
springer iväg allihop. P 1 blir kvar ”P2, Jag hitta en riktig pistol! P2 kommer närmare. P 1 
springer efter övriga som bytt del av skogen, mellan några buskar. Mycket pang – sång Lucky 
Luke, jag är ett monster. Jag lever. Står med olika pinnar och skjuter. ”Skjut mig om du kan”. 
Jag är död. P2: Jag var Björnen också, ramlar. P3 låter monsteraktigt. 
Samtal och sedan pang, pang. P2 som är ”Kompis” ligger ned skjuten. Reser sig. ”Jag kommer 
aldrig att dö nåt mer, jag har mycket bra kraft. Titta jag kan bryta ned det här trädet.” och så 
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lägger han ned en murken stam. P3 skjuten. P2 kommer fram och säger: ”Här får du mycket 
Björnkraft” och håller sina armar över hans kropp. P2 går sedan till trädet.. Jag har brutit av det 
här trädet…” Lite pang, pang hos de övriga. Visselsignal. Matdags. Barnen springer på direkten 
till samlingsplatsen där de vuxna finns. 
 
SEKVENS 9 TID 23 min 
Laga mat Antal barn: 4 – 8 
 
4 barn 3 P och 1 F sitter runt en stubbe med en stor leksakstallrik och en liten. De samlar mossa, 
småpinnar på fatet till mat. En annan flicka kommer förbi, ropar: ”Kom och ta mig om du kan” 
till annan längre bort. P1 pojke sitter längre bort och leker med pinne. Två F ansluter till 
matlaget = 6.  De tre F går en bit ifrån och samlar mat i grupp. De tre P sitter kvar och jobbar 
med maten. P1 kommer fram och tittar, frågar om maten. Står vid sidan och slår med sin pinne 
mot trädet intill: Säger: ”Det här är ingen vanlig pinne” Upprepar flera ggr. Övriga P fortsätter 
jobba med mat, de sitter tillsammans, karvar i barkbitar och plockar ljungblommor. P1 Börjar 
peta med sin pinne i maten (det är en järnpinne). De tar först ingen notis. P2 säger. Titta vad 
äcklig mat, P3. Titta, vi kastar den? Tar upp tallriken. P3 tar tillbaka tallriken. ”Nej” P1 säger: 
”Kolla, kolla en halsduk” skrattar– han har hittat en ljusgrön tygbit – håller upp den med sin 
pinne.  
F 1 kommer dit, säger till ”Nej, låt bli. Vi håller på att göra mat här.” 
P1: ”Kolla, vad han gör” Pekar på P4. 
F1: ”Men han får göra det. Han är med” F1 går iväg. 
P2 ”Han mosar allt”. P3: ”JAG mosar allt”. Hackar med sten. 
P1 petar med sin pinne och slår. 
”Akta, säger P2 Sluta. P1 böjer sig fram och ”hjälper till” 
P3: ”Vi får göra vad vi vill” 
P2 ” Men nu kastar du det gröna!” 
P1: Då går jag och hämtar lite till grönt.” 
P2: ”NEJ” 
 
Under tiden sitter flickorna tre stycken och samlar mat vid en annan stubbe. 
P2: Skrik: ”P1 (Namnet) Sluta! Han förstör! 
P1: ”Vad gör jag?” 
P2: ”Du tappar vår mat” 
P1: ”Jag trodde att ni gjorde sand…” 
 
Flickorna kommer. Titta vad vi har gjort! 
P2 skvallrar och säger att P1 förstör. 
F1: ”Namn P1, du får inte vara med! Gå!” 
P1 försöker försvara sig.  
F1. Pekar på P1 ”GÅ!” 
Alla flickor kommer, en knuffar P1, han säger: ”Får jag inte kolla?” F2 Knuff. Nej.Nej. 
P1: ”Du bestämmer inte över mig!”  Upprepar knuff igen. 
F1 ”Det är våran lek” Går fram och knuffar. 
 
P3: Vänder sig till mig.”Vet du. Fröken. Ropar. Vet du han förstör vår lek! 
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Alla ropar på personalen. ”Han förstör vår lek.” Alla står i ring – lugnar sig. 
Personal: ”Han kanske vill vara med och leka, fråga honom? 
Flickorna springer iväg igen. Pojkarna svarar. ”Nej, det får han inte” 
P1. ”nej, inte vara med, Jag vill kolla.” Står kvar. 
P2: Reser sig. ”Ska jag kasta en sten på dig?” 
Personalen ropar ”nej, P2 (namn)” 
P1 står kvar, viftar med pinnen. Endast en pojke sitter kvar, de andra står avvaktande. 
Personalen: ”Kom P1, får du se, kom” P1: Nej. 
En annan personal + P kommer. P2 Skvallrar: ”Säg till honom - han förstör vår lek” 
 
Diskussion med personal om han kan vara med. Flickorna kommer = 7 barn där. 
Lite knuff på P1 (P2) ”Du får inte vara med” P1: ”Du bestämmer inte över mig.”  
 
P4 som kom sist, står och kollar vid sidan. Tumult. 
Jag stänger av kameran ett tag. Avstängd kamera, omgrupperingar. 
 
P1 och P2 har funnit varandra och gått iväg för att hämta mat en bit bort. 
3 F och 3 P sitter runt stubben. (En ny P), övriga har gått. De samlar mat på tallrik + ett 
upphittat sittunderlag. Friden sprider sig. En F har pinne, en pistol?, en P vill titta på den. Alla 
hjälps åt och rengör tallrik. En P provar pistolen, pang, pang. Alla sitter, flickorna mest aktiva, 
småprat.  
P3: ”Var är den lilla tallriken? ” Småprat. 
 
Ett par stycken rör sig runt.F1 hämtar pinne till F2 att röra med. Sista P springer iväg. = 5 kvar. 
Alla jobbar, småprat. En flicka har lypsyl. P2 ”Mina läppar är torra.” Flickorna målar sig – ”det 
blir rosa”. 
 
P1 + P2 kommer och säger. ”Titta vad vi har plockat. Vi har plockat jättemycket.” De har med 
lilla fatet med ljungknoppar som de har repat. Häller på. 
P1: ”Tur att ni har mig, jag plockar snabbare… Tur att ni har mig, eller hur?” (mycket stolt, fick 
revansch) 
P2 ” tur” säger han och tar P1 på axeln. Lite samtal. De två pojkarna + en till går iväg. Siste 
pojken kommer tillbaka.. De lagar vidare.  
F 3 säger: ”Jag är med, men jag vill inte laga maten. Jag är trött på att laga maten.” 
Två går iväg. 2 F + 2 P sitter kvar 
Flickorna skriker på P3 som vill kreta ned bark i maten. ”NEJ, NEJ”. De drar undan tallriken. 
Tar ifrån honom pinnarna/barken. Han protesterar inte , tittar på . 
F1 kommer tillbaka. Flickorna diskuterar. P3 går runt och söker pinnar, vill fortsätta kreta. Det 
är nu mycket mat på sittunderlaget. (blandad sallad) 
 
F3 pratar med mig om sin bukett som hon plockat –vi pratar. 
 
Flickorna går iäg.P3 visar mig ”chokolad”, som han gjort av barken. Går också iväg. Alla 
samlas längre bort och tittar vad P1 och 2 samlat. Upplösning. Avslut, filmning. 
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SEKVENS 10 
Lingon promenad TID 3 min Antal barn: 3 
 
Barnen går runt och letar lingon, de har ett hittat ett rött. Först 2 F + 1 P. Går runt i blåbärsriset. 
F + P hittar grässtrå till cigarr. 
 
SKOGSMILJÖ 2 Manuell Observation  
  
SEKVENS 11 
VINDSKYDDET TID 13 min Antal barn: 10 -  12 
 
5 flickor i vindskyddet, 1 pojke samlar granris, några leker m färgkort inne i vindskydd. Fler 
pojkar kommer. Lek m pinnar ostrukturerat, bredvidlek, 2-2. ensamlek, grupplek alla verkar 
upptagna. Fler barn kommer dit, 4 läser tidning på marken. Lek vid eldstad startar med tidningar 
och pinnar. Några barn gör låtsaseld, börjar riva tidningar massor. Några läser tidningen 
bredvid. 2 fl. inne i vindskydd leker med färgkorten. 2 fl + 1 pojke river mycket tidningar. 
Personalen börjar säga till – alla papper som rivs måste läggas på ett ställe = eldstaden. De 
pratar om elden där man fyller på m papper och ved. Gruppen splittras igen. Ett par stycken blir 
kvar vid eldstaden. 
 
 
SEKVENS 12 
DRAKLEKEN TID 8 min Antal barn: 4 
 
3 fl + 1 p vid koja och stora stenar. Stor stock bärs t kojan. (ingen gör något mer med stocken 
sen) 1 pojke + 3 flickor leker drakar. Pappa drake sitter på jättesten. Mamma drake följer 
babydraken t ”lekparken” – ett liggande träd, lång tall. 
Andra barn är också drakar. Pojkdrakarna klättrar upp på jättestenarna också. 
 
Babydraken gungar på änden av den långa stocken, medan mammadrake går balansgång längre 
bort på stocken.  
Pappadraken ropar: 

- ”Kom nu babydraken, det är mat.” 
Alla kommer upp till stenen. Mamma drake säger: 

- ”Du blev skjuten. Du var död. Men innan du dog lade du dig här” sade hon till pappa. 
Pappa: - ”Nej, jag lade mig utanför.” 
Mamma: ” Vi låtsas att du dog.” 
Pappa: ” Nej, jag levde. Nej, jag sover inne – jag lägger mina vingar här. 
Pappa: ” Jag dog, sen levde jag och blev babydrake.” 
Sen sprang han från leken. (kanske för att hämta något) 
 
Samtidigt lekte några barn på stenen bredvid en jaga-lek. De klättrar och säger.  

- ”du kan inte slå mig. Du kan inte slå mig.” De är inte med i drakleken. 
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Bilaga 3 

                                                            
PROTOKOLL FÖR OBSERVATION AV PLATS, LEK 
OCH KOMMUNIKATION 
 
PLATS OCH LEK 
 

1. Platsen och dess utseende just nu – även saker som finns där tillfälligt, blommor, 
leksaker osv om marken är våt, täckt med snö osv. Regn, solsken, kyla och värme. 

 
2. Löpande beskrivning av hur leken utvecklas 
 
3. Beskriv vilken form och kategori av lek 

 
4. Vilka platser är viktiga? 

 
5. Vad lockar till nya platser i leken? 

 
6. Vilka ting/ aspekter av miljön talar man om eller refererar till? 

 
7. Hur används miljön och tingen i miljön i leken? 

 
SOCIALT SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION 
 

8. Ensamlek, parallell, samlek, betraktare? 
 
9. Var finns personalen och vad gör den? 

 
10. När / hur griper personalen eller andra vuxna in i leken och hur påverkar det? 
 
11. Tecken på omtanke/deltagande/empati? 

 
12. Beskriv barnens förmåga att stanna i leken/samspelet/koncentrationsförmåga. 

 
13.  Socialt samspel/känslomässiga uttryck: tecken på hur det sociala samspelet fungerat, t 

ex stunder av intensivare samspel mellan deltagare, konfliktsituationer, uttryck av ilska, 
glädje, munterhet, frustration osv. 

 
14. Vilka samspelsfunktioner uppvisas? Svara, påbörja eller upprätthålla samspelet? 

 
15. Kommunikationens form, innehåll och avsikt? Hur kommunicerar barnen ? Med 

kroppsspråk/gester, ljud, tal – svenska eller annat språk, fysisk kontakt, ögonkontakt 
mm? 

 
16. Kreativitet, fantasifullhet? 

 
NÄR SITUATIONEN FÖRÄNDRAS TILLRÄCKLIGT PÅBÖRJAS NYTT PROTOKOLL. 
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Bilaga 4 

 

OBSERVATIONSPROTOKOLL  

PLATS, LEK OCH KOMMUNIKATION 
 
Skogsmiljö 1 
Plats och lek (Exemplet är från sekvens 9 ”Laga mat”) 
 

1. Platsen och dess utseende just nu? 
 
Solen skiner, efter snöfall under natten är marken ganska blöt. Bussen parkerar vid skogsområde 
med gammal tallskog gles och ljus p g a solskenet. Marken är täckt av lingonris och blåbärsris, 
mossa ljung. Några plusgrader solen värmer. Området är ganska stort och utan bebyggelse 
(grustag en bit ifrån, som ej är i bruk). 
 

2. Löpande beskrivning av hur leken utvecklas. 
 
Se bilaga 3 över händelseförlopp ”Laga mat”. 
 

3. Beskriv vilken form och kategori av lek. 
 
Leken är en samlek med många barn medverkande. Kategorin är fantasilek kring den ”mat” de 
tillverkar av naturmaterialet.  
 

4. Vilka platser är viktiga? 
 
En stubbe vid stigen där man ställt en plasttallrik som man hade med sig. Omgivningen runt 
om används för att hämta material. 

 
5. Vad lockar till nya platser i leken? 
 
En flicka har en tallrik som hon börjat ”laga mat” på, av saker hon samlat. Tre pojkar vill 
vara med och sjunker ned bredvid i ring runt stubben. Flickan leder det hela. 

 
6. Vilka ting/aspekter av miljön talar man om och refererar till? 
 
Tallriken blir en samlande punkt och den spännande matlagningen. Barnen tittar först på 
medan F1 jobbar med mattillverkning, men sitter kvar när hon går , de börjar sedan bli mer 
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aktiva själva. Tar redskap att skära och röra med. En pojke kommer med en hård pinne (av 
järn) som han vill prata om. Barkbitar blir choklad, kryddor och annan mat görs av 
blommor, mossa, pinnar mm. 

 
7. Hur används miljön och tingen i miljön i leken? 
 
Mossa, ljung, lav, bark med mera blir till mat, skedar, knivar. 
 
 

Socialt samspel och kommunikation 
 

8. Ensamlek, parallellek, samlek eller betraktare? 
 
9. Var finns personalen och vad gör den? 

 
10. När/hur griper personalen eller andra vuxna in i leken och hur 

påverkar det? 
 
Samlek med 4 – 8 deltagare. De börjar först som betraktare medan en flicka leker och fortsätter 
sedan parallellt, några går en bit bort och hämtar mat, det utvecklar sig till en längre samlek där 
alla kommunicerar i gruppen. Några sitter vid stubben där de pratar och fixar med maten. 
 
Personalen finns en bit bort men de har uppsikt över gruppen, men deltar inte på något sätt till 
en början. Barnen utvecklar leken på egen hand. 
Konflikt uppstod när pojken med pinnen inte får vara med och stör med sin pinne. Grupptryck, 
alla går mot en. Han vill hjälpa till men de missförstår varandra. Han står hela tiden, de andra 
sitter. Han vill göra som han vill och tror han gör ”rätt”, att han tillhör leken. Han kom lite 
senare och visste nog inte att de lagade mat. ”jag trodde ni gjorde sand”, säger han. De ropar på 
personal som försöker medla en bit ifrån. Till sist kommer ytterligare ett barn som söker 
konflikt. Tumult uppstår. Personalen griper därmed in och pratar med barnen, försöker få alla att 
vara med. De avleder ett barn som bara kommit för att bråka och inte deltog i leken.  Ett par 
barn försvinner med en personal. Efter en stund fortsätter leken lugnare och pojken med pinnen 
har fått en roll och hjälper till och hämtar mat. Vuxna behövdes en stund för att avleda några. 
 
    11. Finns tecken på omtanke/deltagande/empati? 

 
En pojke delar på pinnar, du får den ljusa, jag den mörka. De följer regler för vad som är mat, en 
pojkes matförslag gillas inte. En flicka använder lypsyl, delar sedan med sig. 
 
   12. Beskriv barnens förmåga att stanna i leken/ samspelet/ 
koncentrationsförmågan? 
  
En ovanligt lång leksituation kring maten – 23 minuter, med rejäl konflikt mitt i, så att 
personalen fick gripa in. De tappar dock inte tråden,  stubben och två plasttallrikar och 
sittunderlag håller kvar deras koncentration att samla olika mat som de bearbetar på olika sätt. 
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13.  Socialt samspel/känslomässiga uttryck: tecken på hur det sociala 

samspelet fungerat, t ex stunder av intensivare samspel mellan 
deltagare, konfliktsituationer, uttryck av ilska, glädje, munterhet, 
frustration osv. 

 
Intensiv konflikt där många går ihop och skapar hotfull stämning mot en pojke. Han klarar 
sig ganska länge kvar är envis. Får stöd av personal till sist och lyckas fånga sin värsta 
motståndare och leka med honom genom att samla mat tillsammans bara de två. Många 
visar ilska och frustration under konflikten, men det är också långa stunder av harmoni och 
skaparglädje. 

 
14. Vilka samspelsfunktioner uppvisas? Svara, påbörja eller 

upprätthålla samspelet? 
 

Här finns alla exempel på samspelsfunktioner. Att upprätthålla kommunikationen klarar barnen 
mycket bra, trots att konflikt uppstår mitt i leken. 
 

 
15.  Kommunikationens form, innehåll och avsikt? Hur kommunicerar 

barnen?  
 
Kommunikationsformen är; Kroppsspråk, tal, med redskap, sitta nära/ fysisk kontakt, knuffar, 
ögonkontakt, gester. Innehållet i samspel handlar om matlagningen och tingen de använder. 
Avsikten är huvudsakligen riktande, det vill säga de kommunicerar om de gemensamma 
upplevelserna och tingen hjälper dem att upprätthålla dialogen. 
 

16. Kreativitet, fantasifullhet? 
 
De leker intensivt kring temat mat. Några mer aktiva ”ledare” andra är betraktare som jobbar 
lite själva parallellt. De tillverkar sin egen mat vid sidan om. Flera naturföremål används i leken 
som något annat. 
  
Barnen är många, ingen är ensam ledare, mer än flickan som startar leken och som verkar agera 
när pojken förstör leken. De klarar att fortsätta leka länge, trots att de är många. Språket är inte 
så rikt, de använder få ord, men håller ändå en verbal kommunikation hela tiden, de har  ett 
socialt samspel som fungerar. De känner sig hotade av pojken med pinnen som inte sätter sig 
och är med, utan istället deltar bakom dem i ringen, genom att peta med pinnen i maten. 
Förvånansvärt mycket fantasi. De är 4-5 år gamla och de flesta har inte svenska som 
modersmål. 
NÄR SITUATIONEN FÖRÄNDRAS TILLRÄCKLIGT PÅBÖRJAS NYTT PROTOKOLL  
ÖVER NY LEK. 
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Bilaga 5 

  
Intervju med personalen på den mobila förskolan. 
 
 
Öppna frågor om följande: 
 
 

1. Förskolans uppkomst och start 
 
2. Pedagogiska tankar om verksamheten och utomhuspedagogiken? 

 
3. Hur fungerar leken bland barnen? 

 
4. Hur fungerar kommunikationen bland barnen? 

 
5. Finns det några svårigheter med er mobila verksamhet? 

 
6. Hur ser ni på framtiden? 
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