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Sammanfattning: 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn leker med och utan leksaker på 

förskolegården samt upptäcka eventuella skillnader mellan pojkars och flickors beteende och 

eventuella skillnader mellan de två åldersgrupperna 1-3 år och 4-5 år. Metoden som används 

är observation och studien utfördes under åtta tillfällen på en kommunal förskola i Sverige.  

Resultaten visar på barns rörelsebehov, nyfikenhet och förmåga till kreativa lekar. En del 

lekaktiviteter påverkas av utbudet av uteleksaker och vissa skillnader upptäcktes bland pojkar 

och flickor och mellan åldersgrupperna. Leken har en stor betydelse för barn när de är ute på 

förskolegården och även uteleksakerna har en viss betydelse.  
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1 INLEDNING 
Med den här studien vill jag undersöka hur barn leker med och utan leksaker på 

förskolegården. Jag anser som blivande pedagog att det är viktigt att vara medveten om hur 

barn leker. Förutom att jag tror att den kunskapen kan underlätta kontakten med barnen, tror 

jag att kunskapen kan ge stöd för pedagoger så att de lättare kan hjälpa barn att utveckla sin 

egen nyfikenhet, fantasi och kreativitet. Vilket i sin tur påverkar barns utveckling. För att få 

inblick om barn är det bra att förstå barnens värld menar Lindqvist (2002). Mina tidigare 

erfarenheter är att vissa leksaker har stor betydelse vid lek och att det ofta förekommer 

konflikter mellan barnen angående dessa. Jag uppfattar det som att majoriteten av kommunala 

förskolor låter barn idag leka med leksaker då de är ute. Vid några tillfällen har jag upptäckt 

att pedagoger ibland beslutar att barn inte skall ha tillträde till leksaker, utan låter 

leksaksförrådet vara stängt. Ett vanligt motiv som jag upplever är att många pedagoger tycker 

att det är nyttigt och bra för barn att kunna leka utan leksaker ibland. Efter en diskussion med 

en pedagog angående leken och leksakernas betydelse väcktes min nyfikenhet att undersöka 

hur barn leker med och utan leksaker på förskolegården. Leken har uppfattats som självklar 

menar Knutsdotter Olofsson (1992) och nämner att man utgår från att alla barn leker och att 

leken uppkommer av sig själv. Vilken betydelse har leken och uteleksakerna för barn på 

förskolan? Hur ser leken ut i de två åldersgrupperna 1-3 år och 4-5? Finns det några skillnader 

mellan flickor och pojkars utelek? Med hjälp av dessa frågor är min förhoppning med 

undersökningen att resultatet skall ge mig kunskap/idéer om hur jag i mitt framtida yrke kan 

hjälpa barn att utveckla bl.a. sin fantasi och kreativitet men också sitt samspel med andra. 

1.1 Bakgrund  

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) nämns det att leken har en väldigt stor betydelse för barns 

utveckling och lärande. Genom att läroplanen påpekar lekens vikt i förskolan, så ger samhället 

indirekt en vink om att leksaker är viktiga (Nelson & Svensson, 2005). Leksaker ingår i vår 

kultur skriver författarna och att det finns en mening med dem. Almqvist (1991) menar att 

barn ägnar halva sin tid åt att leka de första sju åren. Barn leker själva eller med andra barn 

och vuxna. Tidigare forskningsrön har visat att leksaker har betydelse för barns kognitiva 

utveckling. Almqvist nämner också att barn som är för tidigt födda visar vid två års ålder att 

de har utvecklat en högre intelligens (mätt i IK) då de har använt sig av många olika leksaker 

det första halvåret än de för tidigt födda som har använt få. Leksaker och lek hör ihop med 

varandra och tillsammans bildar de en gemensam värld enligt Hangaard Rasmussen (2002). 

 

Almqvist (1991) skriver att kanske är kommunikation en form av lek och är då den nyaste 

teorin om lek, just för att man genom leken tolkar och läser in sin sociala omgivning. Det 

skulle kunna betyda att leksakerna fungerar som kommunikation mellan vuxna och barn. 

Forsning har visat att vuxna har en stor påverkan av vilka leksaker barn leker med. Barn 

vänjer sig vid de leksaker som vuxna tycker är bra anser Almqvist (1991). Författaren menar 

att det viktigaste är barnets egen syn på leksaker. 

 

Ellneby (2003) finner att barn som inte kan leka behöver hjälp. Författaren skriver också att 

alla barn föds till att leka och att de i början behöver stöd av vuxna. En pedagog har till 

uppgift att hjälpa barn att lära sig samspela med sina kamrater och det påverkar sedan barnet 

att fungera i samhället menar Ellneby. Lindqvist (2002) anser att för att få kunskap om barn 

behöver man förstå barnens värld. Genom leken får barnet med hjälp av sina sinnen utvecklas. 

Ifall barn använder annat material än tillverkade leksaker kan de finna nya lekar och det kan 

även väcka deras nyfikenhet inför naturen. Barn får nya erfarenheter. Ellneby (2003) menar 

att naturen ger barn ökad kreativitet och möjligheter. Almqvist (1991) skriver att med hjälp av 
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forskning kan man fastslå att leksaker påverkar indirekt barns förmåga att utveckla sin 

kreativitet.  

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Leken och leksakernas betydelse förr och nu 
 

Hangaard Rasmussen (2002) anser att historiskt har leken och leksakerna inte varit intressanta 

för forskningen, just för att vuxna inte har funnit något intresse i det. Fast leken har betraktats 

som viktig i förskolan under 1900-talet har den inte varit viktigast och inte utvecklats enligt 

Lindqvist (2002) som pedagogisk verksamhet. De senaste tjugo åren har uppmärksamheten 

för leken funnits, men intresset för leksaker har varit liten tycker Hangaard Rasmussen 

(2002). Almqvist (1991) håller med om att leksakerna har nämnts väldigt sällan i barns lek 

historiskt, fast de har funnits till förmodligen redan vid den mänskliga civilisationens 

uppkomst.  

 

Idag menar Hangaard Rasmussen (2002) att mycket av grunden till barns erfarenheter av 

leksaker läggs på olika institutioner. Där får de lära sig att veta hur man leker med dem. Enligt 

Almqvist (1991) har idag leken en grundläggande betydelse för barns utveckling och det 

betyder också att leksakerna har fått en större betydelse. Detta har troligtvis lockat fler att 

undersöka hur leksaker påverkar barns utveckling skriver Almqvist.  

 

1.2.2 Utveckling och lärande 
 

I förskolan är man väl medveten om lekens betydelse anser Niss och Söderström (2006). 

Författarna menar att leken är det bästa sättet att få kunskap om sin omgivning och om sig 

själv. Författarna menar också att små barn behöver lugn och ro för att få möjligheten till att 

utvecklas. Enligt Niss och Söderström (2006) har barn svårare att leka bra när det är för 

många barn. Hangaard Rasmussen (2002) skriver att lekmiljön har en stor betydelse hur barn 

leker, men även barns utvecklingsnivå, ålder, humör och lekkamrater påverkar det. Barn 

utvecklar sin sociala förmåga genom att leka med andra. Det beror på barnet vilka leksaker 

som främjar barns utveckling av sociala och kognitiva förmågor (Almqvist, 1991). Almqvist 

nämner att fordonslekar och rollekar påverkar de kognitiva och sociala förmågorna. 

Författaren menar att leksaker påverkar indirekt barns förmåga att utveckla sin kreativitet och 

är man fantasifull antas man ha kognitiva egenskaper som ligger till grund för en bra 

livsanpassning. 

 

Av naturen är barn nyfikna men olika. Vissa är mer utforskarbenägna än andra (Lindahl, 

1998). Sättet att använda leksaker och utforska påverkar till nya insikter menar Almqvist 

(1991). Författaren skriver att fantasisvaga barn behöver stöd och uppmuntran. Dessa barn 

behöver träna sin fantasi med hjälp av bl.a. realistiska utformade leksaker. Pedagogens arbete 

är att stimulera och hjälpa till att utveckla barns lek (Niss och Söderström, 2006). En 

förutsättning till att leken ska kunna pågå är att barn känner sig trygga och inte blir störda från 

omgivningen menar författarna. Lindahl (1998) berättar att yngre barn ofta speciellt i början 

iakttar och observerar andra barns beteende i en aktivitet utan att delta själva, för att senare då 

de förstår innebörden av aktiviteten försöker eller utför samma aktivitet som de andra barnen 

gjorde. Fysisk aktivitet förbättrar barns uthållighet och deras uppmärksamhetsförmåga menar 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000). Genom leken får barnet med hjälp av sina sinnen 

utvecklas (Lindqvist, 2002). Läroplanen i förskolan (Lpfö98) menar att i leken och i det 

lustfyllda lärandet ska bl.a. fantasin, kommunikation och samarbete stimuleras. Läroplanen 
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(Lpfö98) nämner också vikten av lekens betydelse i barns utveckling och lärande. Enligt 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) bör vuxna ta vara på tillfällen genom att spela på barns 

fantasi och förmåga. Författarna menar att vuxna bör förhålla sig aktiva både till och i barnens 

lek. 

 

1.2.3 Förskolegården 
 

Niss och Söderström (2006) skriver att naturen uppmuntrar barnens fantasi och lek. För små 

barn är en liten skogsdunge tillräckligt för att de ska få möjlighet till att upptäcka och uppleva 

naturen. Något som kan påverka barns lek är ifall gården inte är tillräckligt rolig. Finns det en 

stor spännande och utmanande miljö tar leken inte slut menar Ekelund (2009). Niss och 

Söderstöm (2006) anser att gården underskattas ofta och därför har inte alla förskolor bra 

gårdar som är varierande. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) nämner att förskolan ska erbjuda 

en lockande miljö och utevistelsen bör ge möjlighet till lek och aktiviteter i både planerade 

och naturmiljöer. 

 

1.2.3.1 Lekredskap 
 

Enligt Hangaard Rasmussen (2002) skiljer sig lekredskap som exempelvis rutschkana, 

sandlåda och gungor från leksaker. De är fasta inventarier som inte går att flytta hur lätt som 

helst. Tack vare att vissa av dessa redskap är nedgrävda kan de få kroppen att komma i rörelse 

olika kraftfullt, som fram och tillbaks, upp och ner. Dessa redskap är gjorda för hela kroppen 

menar Hangaard Rasmussen. Genom rörelse påverkas och utvecklas barns motoriska förmåga 

nämner Niss och Söderström (2006). Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser att 

redskapen inspirerar till att bl.a. klättra, balansera, hänga och gunga. Oftast leker barn på 

lekredskap, men det händer även att de är under eller i menar Hangaard Rasmussen (2002), 

fast de är gjorda för att vara på. Författaren menar också att vid en speciell ålder är det viktigt 

att kunna klättra på exempelvis tak på lekhus. 

 

1.2.3.2 Uteleksaker 
  

Många anser att en leksak är sådant som barn leker med skriver Almqvist (1991). Hangaard 

Rasmussen (2002) tycker att oavsett om det är ett Pokémonkort eller pinne blir dessa först en 

leksak när de kommer i händerna på ett barn. Tidigare nämndes att lekredskap försätter barn i 

rörelse men med mobila leksaker som exempelvis cykel måste barnet själv hjälpa till att 

komma i rörelse. Nelson och Svensson (2005) nämner att i Svenska Akademiens ordbok står 

det att en leksak är ett ofta mindre föremål som är gjord att använda av barn för att leka med 

den. Ett synsätt på vad en leksak är i leken, är att när ett föremål blir något annat än vad den 

föreställer utanför leken. En spade kan betyda en pistol. Med detta synsätt kan vad som helst 

vara en leksak menar Nelson och Svensson (2005).  

 

Hangaard Rasmussen (2002) beskriver att ser man ur ett fenomenologiskt perspektiv så blir 

exempelvis en pinne eller plastpistol som är kopplad till barns händer, fötter och ögon en 

leksak där barnet har producerat leksaken istället för att den vuxne tillverkar något efter sin 

värld. Ser man på detta vis kan nästan vad som helst bli en leksak. Almqvist (1991) menar att 

vuxna inte ser leksakerna och leken på samma sätt som barn. Knutsdotter Olofsson (1992) 

anser att det inte är många leksaker som behövs, men det behövs många saker att leka med. 

Almqvist (1991) menar att vissa barn har behov av ”riktiga” leksaker.  
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Leksaker har betydelse och funktion och att de hör samman med varandra (Nelson och 

Svensson, 2005). Däremot beter sig barn annorlunda då de har tillgång till leksaker som 

exempelvis spade och hink från leksaksförrådet menar Hangaard Rasmussen (2002). Dessa 

leksaker är gjorda för att leka med hjälp av barns händer för att komma i rörelse. De krävs att 

leksakerna har en virtualitet och dynamik som passar för händer. Bara att röra dessa saker kan 

de fyllas, vridas och kastas på marken eller så kan de förvandlas med hjälp av barns fantasi till 

något helt annat som de inte är avsedda till skriver Hangaard Rasmussen. Almqvist (1991) 

nämner att forskning har visat att leksakerna har en stor roll i barns lek. 

 

1.2.3.3 Naturmaterial som finns på förskolegården 
 

Enligt Hangaard Rasmussen (2002) finns även annat på förskolegården som har enklare 

leksaksformer som exempelvis pinnar, stenar, snö och jord. Än idag används naturens 

material skriver Nelson och Svensson (2005) i leken. Författarna menar att leken lockas av 

materialet från marken. Almqvist (1991) anser att det finns massor av naturföremål utomhus. 

Författaren menar att stenar, pinnar, sand och blad är perfekta för barns lek och fantasi.  

 

1.2.4 Lekens värld  
 

Hangaard Rasmussen (2002) beskriver att leksaker är till för att leka med och tillsammans 

med leken bildas en gemensam värld. Ibland leker barn med det som de har gjort själva eller 

hittat - speciellt utomhus. I lekens värld behöver inte leksaken vara en färdig produkt utan den 

kan skapa möjligheter. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar också att kroppen är 

viktig i barns lek, för behärskar barnen inte sin kropp begränsas deras lekvärld och 

lekmöjligheter. 

 

Knutsdotter Olofsson (1992) anser att i leken kan man förvandla verkligheten till något annat. 

Det är de inre tankarnas förställningar som då styr de yttre förutsättningar. När barn vill 

undersöka eller pröva något så är det tvärtom, det är den yttre verkligheten som styr 

beteendet. Författaren skriver även att en lek utifrån ofta upplevs som bråk då man inte har 

förstått leksignalerna. Då de inre föreställningarna ändrar sanden till något annat som till 

kaffe, tårtor eller vägar blir det en lek och samtidigt skapande. Denna låtsaslek verkar vara ett 

bra sätt för barn att återhämta sig inför verkligheten. Det gör dem nöjda och glada. När barn 

kommer på någon ny lek blir de upprymda fast de tidigare kanske var väldigt trötta efter att de 

har lekt en lek, länge och ostörd. I lekens värld är allt möjligt. (Knutsdotter Olofsson, 1992). 

Speciellt i låtsasleken som är en fysisk lek kommer barns erfarenheter och iakttagelser fram 

skriver Wieslander (2008). 

 

1.2.5 Leken 
 

Det är svårt att definiera lek och det betyder att det är en företeelse som är mångsidig menar 

Lindqvist (2002). Även Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser att leken är svår att 

skildra. Knutsdotter Olofsson (1992) tycker att leken är motsägelsefull och går inte att 

beskrivas enkelt. Utan den skildras ofta med hjälp av två sanna motsatser som t.ex. att lek är 

både på låtsas och riktigt. Både nära och distans. Under förklädnad kan man göra saker på 

riktigt och man kan göra något på låtsas fast det ser riktigt ut. Tiden försvinner i leken. Man 

upplever att den kan vara hur länge som helst. Det är både allvar och glädje. (Knutsdotter 

Olofsson, 1992). Allt som barn har för sig är enligt Wieslander (2008) lek. Författaren menar 

att de barnen gör är formad av glädje och lust och därför upplever vi att de leker. Många 

människor tänker att lek är kreativa och utvecklande rollekar skriver Folkman och Svedin 
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(2003). Enligt Lindqvist (2002) är lek då verklig situation med hjälp av fantasi får en ny och 

annorlunda betydelse. Det är ett dynamiskt möte mellan den yttre sanningen och barnets 

tankar och känslor. I leken blir situationen påhittad. Lek är ett mycket komplext och intressant 

fenomen anser Smidt (2010) eftersom den består av flera förklaringar.  

 

En lek beskriver Knutsdotter Olofsson (1992) är då den mentala inställningen förstår att detta 

inte är på allvar utan på lek. Vid vissa lekar som bråk och skrämsellekar är det viktigt att 

leksignalerna är tydliga så att alla förstår att det är en lek. I en låtsaslek använder barn röster i 

leken. Den är ljusare och vänligare och ljud som föreställer exempelvis vapen eller tigermorr 

låter lite mer överdrivna och konstgjorda. (Knutsdotter Olofsson, 1992). Grindberg och 

Langlo Jagtøien (2000) upplever leken som en frivillig aktivitet som ger barn möjlighet till att 

fantisera verkligheten. Leken ger plats till skapande och fantasi, men också till kreativitet. 

Författarna anser att leken påverkar barn känslomässigt genom att den utmanar barnens 

motoriskt och språklighet, men också socialt och intellektuellt. Några drag de nämner som 

viktiga för lek och fysisk aktivitet är att det är spännande att leka, i leken befinner man sig i 

ett meningsfullt sammanhang och att den innehåller spontanitet skriver författarna.  

 

Almqvist (1991) skriver att barns lek är lustfylld och spontan och är barns språk. Orden i 

språket är leksakerna menar Almqvist. I leken kan föremål förvandlas till vad som helst. Hon 

menar att det finns obegränsat med exempel på det. Vad du än leker eller leker med så är det 

den inre känslan som bestämmer. För att kunna leka behöver man förstå tolkningsmöjligheten 

anser Knutsdotter Olofsson (1992). Många barn behöver stöd för fantasin. Leksaker kan vara 

till inspiration eller en hjälp till att sätta igång lek påpekar Knutsdotter Olofsson (1992). 

Hangaard Rasmussen (2002) menar att en lek är något som händer mellan den som leker och 

leksaken. Därför menar många lekteoretiker att man inte kan tvinga sig att leka utan det är 

bara att överlämna sig åt leken. Leken kommer inte hur som helst. Bara för att man säger att 

nu leker vi så betyder det inte att leken kommer igång. Enligt Knutsdotter Olofsson (1992) 

kan leken avbrytas av att någon som inte följer reglerna. Ifall någon inte följer reglerna så kan 

det blir obalans i både makt och påhitt.  

 

Almqvist (1991) nämner att till vissa fantasilekar kan det vara bra med rekvisita, men leksaker 

i sig är inte nödvändiga då barn leker fantasilekar inom sig. En del barn behöver väldigt 

mycket stimulans utifrån menar Knutsdotter Olofsson (1992), andra kan inom en sekund 

komma in i lekens tillstånd. Lekskickliga barn kan leka med vad som helst enligt Knutsdotter 

Olofsson. 

 

Ibland leker barn krig. Hangaard Rasmussen (2002) skriver att leksaker som exempelvis 

spade och hink kan förvandlas till gevär eller pistol och hjälm. Här nämner Almqvist (1991) 

att forskare anser att pojkar är mer aggressivare än flickor. Anledning till att barn leker sådana 

lekar beror på att det finns en fascinering med krigslekar skriver Almqvist. Det upplevs 

spännande att få kämpa för att vinna. Sedan upplevs det roligt att få uttrycka sig mindre 

smickrande än vad som i normala fall är tillåtet menar Almqvist. Barn vet att det förekommer 

”krig” i verkligheten, men för dem, i leken är det bara är på låtsas. Det är som Almqvist 

skriver, att man är odödlig i leken. 
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1.2.6 Några lekteorier 
 

Hangaard Rasmussen (2002) nämner att filosofen och psykologen Buytendijks (1887-1974) 

menar att leksakerna är kopplade i en speciell dynamik som tillhör barndomen. Verktyg är 

kopplat med arbete och leksaker är förenad med lek. Skulle inte leken finnas som företeelse 

skulle inte leksakerna finnas och används inte leksakerna i leken är de inte en leksak skriver 

Hangaard Rasmussen (2002). Buytendijks anser att leken i första hand förekommer hos barn 

och djurungar skriver författaren. Det som ligger till grund för att barn ska leka med leksaker 

är rörelsen, den kännetecknas av en viss oordning. Rörelsebehovet, barnet har svårt att sitta 

still med en viss leksak, men det betyder inte att barnet är okoncentrerad. Sinnlig inställning, 

barnet upplever leksaker via öron, fötter, ögon och händer. Det är nutiden som har en 

betydande roll. När barn hamnar i okända miljöer eller möter okända saker beter de sig 

osäkra. Beteendet blir vacklande och rörelsen pendlar mellan det kända och okända.   

 

Vygotskijs (1896-1934) lekteori har enligt Hangaard Rasmussen (2002) sin grund i en 

historisk samhällsstruktur där det är en stor skillnad mellan vuxna och barns värld. Barn fick 

förr leka med naturens egna leksaker. Författaren anser att Vygotskijs syn lutar sig mot 

språket som teckenbildande. Motsättningar till att vilja göra som vuxna och dess verkliga 

möjligheter att få göra det, så löser barnet det genom att leka med leksaker. I tanken 

föreställer leksaken det barnet vill leka fast synligt föreställer saken det den är. Vygotskij 

pekar på att enkla föremål som pinne eller träbit är en häst eller docka vid påhittad lek, men är 

annars det den är skriver Hangaard Rasmussen. Små barn har inte möjligheten att ge föremål 

som en pinne en påhittad betydelse. Exempelvis är en pinne en pinne som man kan gräva med 

eller slänga. När det lilla barnet gör på detta sätt anser Vygotskij att barnet inte leker skriver 

Hangaard Rasmussen (2002). Lindqvist (1996) menar att leken handlar om 

önskeuppfyllningar och används till att utveckla barnets medvetande om världen. Vygotskij 

menar att barn kan förverkliga overkliga önskningar skriver Lindqvist (1996). 

 

Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) representerar Piaget en kognitiv syn på leken.  

Hangaard Rasmussen (2002) anser att barnforskaren Piaget (1896-1980) menar att barnet kan 

se att en form kan föreställa något annat och kombineras med andra. Genom att det är lätt att 

omforma eller förvandla något från den synliga världen kan barnet ändra det för att den är 

kopplad till barns erfarenhet. Subtil uppfattning i leken och leksakerna. Lek är också kopplad 

till ett föremål. Piaget delar upp leken i tre delar efter utvecklingsnivå eller ålder, övning, 

symbol och regellek. Vid 0-2 årsåldern framträder övningsleken. En övningslek kan vara den 

motoriska lekövningen då barnet kastar en sten i vattenpölen flera gånger eller att barnet 

hoppar fram och tillbaks i vattenpölen. Enligt Piaget betyder det att barnet leker när han eller 

hon övar. Här menar Hangaard Rasmussen (2002) att denna övning som upprepas inte är en 

lek. Det kan vara en del i leken. Piaget menar att Symbollekar är då barnet använder 

upprepande handlingsmönster som barnet kopplar till sitt dagliga liv som exempelvis att sova 

och äta och konstruktionslek är en blandning mellan arbete och lek. Att konstruera betyder att 

man står inför ett problem som behöver lösa där man lär sig under tiden. 

1.3 Frågeställningar 

I min studie har jag använt mig av följande frågeställningar:  

 

1) Hur leker barn med och utan leksaker på förskolegården? 

2) Skiljer sig leken mellan åldersgrupperna 1-3 år och 4-5 år? 

3) Är det skillnad på pojkar och flickors utelek? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

Den undersökta förskolan ligger centralt i en medelstor stad i Sverige. Det är en kommunal 

förskola med två avdelningar som är uppdelad i två åldersgrupper, 1-3 år och 4-5 år. 

Förskolan valdes ut efter kontakt och samråd med pedagogerna på förskolan. En gemensam 

planering gjordes innan arbetet började. I planeringen ingick diskussion om vilka veckor och 

dagar som skulle kunna vara aktuella och även eventuella svårigheter som skulle kunna 

uppstå både innan och under undersökningen med barn, föräldrar och pedagoger. I 

diskussionen ingick också hur undersökningen praktiskt skulle fungera med förskolans egna 

rutiner och planeringar. Efter en gemensam överenskommelse kontaktades sedan förskolan 

samma dag eller dagen innan inför varje besöksstillfälle.  

 

Innan undersökningen gjordes kontaktades föräldrarna till barnen med ett samtal där de fick 

en mutlig information samt ett brev som de fick behålla om bl.a. undersökningens syfte (se 

bilaga 1). Föräldrarna fick möjligheten att godkänna ifall deras barn fick observeras. Både 

föräldrarna och pedagogerna var medvetna om att barnets och pedagogernas deltagande var 

frivillig och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Det var endast de barn med 

föräldrarnas tillåtelse som var med i undersökningen, totalt 35 barn. Vissa barn som var med i 

studien har inte varit närvarnade under någon av observationerna. Av de barn som var mellan 

1-3 år var 15 av 16 närvarande under minst en gång under de åtta observationerna. Av barnen 

i åldern 4-5 år var alla 19 barn med vid minst ett tillfälle under de åtta observationerna. Alla 

undersökningarna har förekommit under fri lek på förmiddagen mellan ca kl. 9.30–10.45.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Den undersökningsmetod som har använts har varit observation. Den metoden har visat sig 

vara den mest givande då det gäller att undersöka barns beteende (Johansson och Svedner, 

2010). Datainsamlingen har gjorts som löpande protokoll där muntliga anteckningar utfördes 

med hjälp av en mikrofon kopplad till mobiltelefon. Löpande protokoll är då man beskriver 

det man ser under en viss tid och tiden kan variera något som även Rubinstein Reich och 

Wesén (1986) hävdar. Användandet av mikrofon gjorde att det blev lättare att iaktta fler barn 

samtidigt som registreringarna gjordes. Den tidsmetod som har använts i denna undersökning 

har varit en enda tidsperiod mellan ca kl.9.30–10.45 med undantag av några korta avbrott. 

Innan varje observation gjordes noteringar i ett observationsformulär (se bilaga 2). Formuläret 

användes för att anteckna viktig grundinformation. 

2.3 Procedur 

Insamlingen av materialet gjordes vid alla observationer på samma sätt. Ingen presentation 

inför barnen gjordes vid tillfällena, utan meningen var att barnen skulle uppfatta mig som 

vikarie. Vid samtliga tillfällen var min placering, de första fem tio minuterna, riktad mot 

dörren där samtliga barn kom ut och mot förrådet. Direkt när barnen kom ut började 

inspelningen av det som registrerades. Anteckningarna som gjordes muntligt med hjälp av 

mikrofon genomfördes så utförligt som möjligt utan några tolkningar. Johansson och Svedner 

(2010) skriver att en observatör skall beskriva iakttagelserna så detaljerat som möjligt utan 

värderingar och tyckande. För att få in mycket material var det viktigt att vara i ständig rörelse 

under varje observationstillfälle. Ibland gjordes iakttagelserna vid nära håll och ibland från 

längre avstånd. Allt för att kunna registrera en mängd olika intryck. Vid de tillfällen 

observationerna blev avbrutna av barn avslutades inspelningarna. De startades sedan direkt 

efter när situationen tillät det. 
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2.4 Analysmetoder 

Efter varje inspelad observation skrevs informationen ner på papper. Redan vid första tillfället 

blev barnen anonymiserade. Istället för att deras riktiga namn skrevs ner på papper kodades 

namnen till olika bokstavsförkortningar. Efter varje gång kopplades observationsformuläret 

ihop med den nerskrivna observationen. Den inspelade informationen raderades direkt efter 

att de blev nerskrivna. När alla observationerna var klara blev nästa steg att analysera och 

kategorisera vilka lekar som förekom vid respektive observationstillfälle. Bjørndal (2005) 

skriver att analysera innebär att man gör en förenkling genom att plocka ut faktorer som är 

relevanta för arbetet. Efter det undersöktes vilka redskap barnen använde vid respektive 

tillfälle. Sedan gjordes en analys över vad varje barn vid varje tillfälle lekte och använde för 

redskap efter en viss kategorisering. Till en början blev det väldigt många olika kategorier, 

men för att lättare få en helhet sorterades de in i färre grupper, efter vissa gemensamma 

egenskaper. Lekar och redskap sorterades in efter rörelse- och användningsområden. Nästa 

steg var att analysera vissa händelser och situationer som var intressanta genom att välja de 

som utmärktes mest från de vanligaste företeelserna. 

 

3 RESULTAT 
Resultatet redovisas efter frågeställningarna (se rubrikerna): 

3.1 Hur leker barn med och utan leksaker på förskolegården? 

Barnen lekte under de åtta observationerna många lekar som är kopplade till barns 

rörelsebehov. De gick runt på förskolegården, gungade, grävde, klättrade både i och på 

klätterställningen och i en skogsdunge. De ”områden” de lekte på var, en skogsdunge, buskar, 

klätterställning, gungor, rutschkana och i en sandlåda och det var oavsett ifall barnen hade 

leksaker eller inte. Skogsdungen är ett litet område med små och stora stenar, stubbar, träd 

och buskar. Den var omtyckt för de flesta av barnen. De äldre barnen 4-5 år använde gärna 

skogsdungen till att klättra, smyga eller att gömma sig i. 

 

Oavsett ifall de hade leksaker eller inte gick de runt och plockade löv och pinnar. Barnen 

använde olika lekredskap i flera av sina aktiviteter. Fanns det inte leksaker på gården var 

pinnen populär annars var det spaden som var mest efterfrågad som lekredskap. Dessa två 

redskap användes oftast till att gräva/skrapa i sandlådan eller i den grövre sanden runt 

klätterställningen. Fanns det vatten på gården gjorde barnen gärna gegga med sand/jord och 

vatten. De sa att de gjorde geggamoja. Det förekom många lekar, populärast var jagarleken 

och låtsasleken. Några barn från båda åldersgrupperna balanserade gärna. De äldre på ett 

staket runt gungorna och de yngre på låga kanter runt sandlådan eller runt klätterställningen.  

 

Under lekaktiviteterna förvandlades ibland leksakerna till något annat än vad de var tänkt för. 

Några exempel är att stora spadar och penslar förvandlades till leksaksvapen. Små spadar blev 

till sågar. Även naturmaterial från förskolegården förvandlades till något annat som 

exempelvis en stor pinne blev till både snöskoter och snöplog. Pinnar förvandlades till vapen, 

hammare, bilar, båtar och till penslar. Sand blev till tårta och en barkbit blev till datorspel. 

Fanns snö, vattenpölar, löv och is på gården behövde barnen bara få eller inga redskap alls. 

Barnen använde sina sinnen till att undersöka omgivningen. 

 

Lekens karaktär förändrades ifall de var många eller få barn på förskolegården. Det var mer 

skrik, jagande och spring när det var många barn. När det var få barn blev lekarna lugnare och 

barnen hittade på flera olika aktiviteter. De använde förskolegårdens utrymme mer.  
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3.1.1 Olika lekar  
 

Några exempel på lekar som förekom under observationerna. 

 

Jagarlek: 

Tre flickor på 5 år går fram till några pojkar vid klätterställningen. Flickorna säger – Na, na, 

na, na, na, na. Pojkarna börjar springa efter dem. De jagar flickorna och flickorna skriker. 

 

Bråklek: 

Tre pojkar på 5 år leker i en skogsdunge. De klättrar på stora stenar och springer runt i 

skogen. Plötsligt vill två pojkar som är 3 år bli jagade av dem. De börjar slåss med varandra 

på låtsas. En pojke på 5 år säger att de är poliser. En annan pojke på 5 år använder händerna 

och gör karateslag mot de små pojkarna. De stora pojkarna skriker och säger – Vi är poliser. 

En pojke låtsas skjuta med sin hand. 

 

Låtsaslek: 

Två pojkar på 5 år kommer ut en snöig dag och utropar – Åh mycket snö. Pojkarna börjar 

kasta snö på förrådsdörren och ropar – snökrig. Efter en stund går det iväg och börjar leka 

med löv istället. Nu börjar de kasta löv över ett staket samtidigt som de ropar – Det är 

snökrig. För barnen är löven snö nu. 

 

Barnen lekte också bl.a. rollekar, regellekar, bollekar och ensamlekar.  

 

Rollekar = Barn leker att de är någon annan. 

Regellekar = Är lekar som barn har lärt sig av någon annan eller som har skapats spontant 

med lekkamrater. 

Bollekar = Lekar där barn använder bollar. 

Ensamlekar = Barn som leker själva i sin egen värld. 

 

3.1.2 Barn förvandlar leksaker  
 

Några exempel som visar barns förmåga att förvandla leksaker till något annat under leken. 

 

Ex. 

En flicka 5 år tar fram en kratta ur förrådet och drar den mot marken. Efter en kort stund 

förvandlas krattan till tigerklor. Hon går runt och låter som en tiger samtidigt drar hon 

krattan framför sig mot staketet och mot luften. 

 

Ex. 

Sex 5-åringar sitter i sandlådan. Alla har varsin liten spade. Runt kanten i sandlådan har 

någon tidigare byggt en ca 10 cm hög mur av sand. Barnen försöker att ta bort sanden genom 

att gräva och när inte det går försöker de hacka igenom med spadarna, men sanden är frusen. 

Ett barn säger – Sanden är hård. Tillsammans säger de att de ska hamra. När inte det går, 

utropar nästa barn – Det är stenhårt. Isbit som vatten. Nu börjar de dra med spadarna i 

sanden och upptäcker att lite sand lossnar. Ett barn säger – Jag sågar. Nu drar de med 

spadarna som de vore handsågar. De säger att de jobbar. 
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3.1.3 Barn förvandlar naturmaterial på förskolegården 
 

Begreppet naturmaterial menas i arbetet det som barnen har funnit på förskolegården. Några 

exempel på det är pinnar, mindre grenar, stenar, sand, och löv. 

 

En mindre gren – Den är ca 1 meter lång med flera förgreningar. Det finns blad på grenen. 

En stor pinne – Är en lång pinne på ca 1 meter. 

Pinnar – Små pinnar som är mellan 10-30 cm långa. 

 

 

Några exempel som visar barns förmåga att förvandla naturmaterial till något annat under 

leken. 

 

Ex. 

En pojke på 5 år hittar en stor pinne ca 1 meter lång. Han går runt och håller i den. Plötsligt 

börjar han att springa och drar pinnen framför sig. Pinnen har ett löv längst ner mot marken. 

Han ropar - Här kommer snöskotern. Efter att han har sprungit runt förskolegården en stund 

börjar han att ropa istället - Här kommer snöplogen. 

 

Ex. 

En flicka på 5 år doppar en mindre gren i en större vattenpöl och slår den i vattnet. Andra 

barn springer skrattande förbi och vill bli blöta. Efter en stund lyfter hon upp grenen ovanför 

huvudet och säger – Titta det regnar. Barnen fortsätter att springa fast då istället under 

grenen som det droppar vatten ifrån, samtidigt som de skrattar väldigt mycket. 

 

Ex. 

En pojke på 5 år sätter sig bredvid klätterställningen. Runt klätterställningen finns grov sand. 

Han försöker först att gräva med spaden i sanden. När det inte går bra pga. av att sanden är 

lite hård tar han fram en pinne. Han håller spaden mot marken med ena handen och slår 

sedan med pinnen på spaden för att försöka komma igenom sanden. 

 

Ex.  

En pojke på 5 år säger – Vad ska vi leka? Pinnar som båt, svarar en annan pojke i samma 

ålder. Nu börjar de doppa varsin pinne i vattenpölen. Medan de leker med pinnarna i vattnet 

och låter som ”motorbåtar” står en pojke på 2 år och en annan pojke på 5år och doppar 

varsin pinne i vattenpölen och ”målar” sedan med pinnarna på förrådsväggen.  
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3.1.4 Lekaktiviteter 
 

 

 
Figur 1 Antal barn i procent i de mest vanligaste lekaktiviteterna med minst skillnad vid med 

och utan leksaker under åtta observationer. 

 

 

 
Figur 2 Antal barn i procent i de mest vanligaste lekaktiviteterna med störst skillnad vid med 

och utan leksaker under åtta observationer. 

 

 

Sammanfattning: Under de åtta observationerna gungar, jagar och klättrar barn ungefär lika 

mycket oavsett ifall de har leksaker eller inte. Vid de fyra observationerna då barn lekte utan 

leksaker åkte de mer rutschkana. De sprang också oftare vid dessa tillfällen. Barnen 

grävde/skrapade mest då de hade leksaker.  
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3.1.5 Andra aktiviteter och situationer  
 

 Barn klistrade upp löv på trädstammar med hjälp av sitt saliv. De använde sina händer 

till att göra handavtryck samt fästa fast blöta löv på förrådsväggen. 

 

 I båda åldersgrupperna tyckte barnen att det var roligt att flytta eller ösa sand, löv och 

vatten från ett ställe till ett annat . 

 

Ex. En pojke 2 år tar sand i sin hand och går runt med den. Han häller ut sanden 

genom ett staket och går tillbaka och fyller handen med ny sand. Pojken går runt igen 

och häller ut den nya sanden på en stubbe. Samma procedur gör han en gång till och 

denna gång häller han ut sanden i en buske.  

 

 Barnen 4-5 år gjorde läten. Läten som var kopplade till olika låtsaslekar. 

 

Ex. En pojke står på klätterställningen medans två andra pojkar står nedanför honom. 

Pojkarna använder sina händer som klor och låter som tigrar. För att visa hur farliga 

de är sträcker de på sig. De står på tå och låter som tigrar, fast med högre röst nu 

 

 De flesta av barnen ”tittade” mycket på varandra när de var ute på förskolegården. 

Ibland avstannade pågående lekar då barnen upptäckte att andra lekar runt omkring 

dem upplevdes roliga, stökiga, intressanta mm. 

 

Ex. En pojke på 3 år har precis har tagit fram en cykel och börjat cyklat, plötsligt 

stannar han upp och sitter en lång stund och tittar på när fyra 5-åringar sitter och 

lägger upp löv runt kanten på sandlådan så att det blir som en mur. 

 

 

3.1.6 Med leksaker 
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Figur 3 till 6 De leksaker som användes mest under fyra observationer. 

 

 

Sammanfattning: Barnen lekte med olika leksaker. De cyklade, sopade, krattade, drog 

skottkärror, grävde med spadar, öste vatten i hinkar, körde med leksaksfordon och lekte med 

sportredskap. De leksaker som barnen användes mest i båda åldersgrupper var spade, hink och 

cykel.  

 

Vädret vid observation: 

1. Kallt, uppehåll och sol (torrt).  

2. Kallt, uppehåll (och torrt förutom två vattenpölar). 

3. Kallt, uppehåll och sol (torrt). 

4. Kallt, uppehåll (och isfläckar). 

 

Sammanfattning: När det var isfläckar på förskolegården minskades användningen av många 

uteleksaker, det var spade och cykel som var populärast i båda åldersgrupperna vid det 

tillfället (observation 4).  

 

 

3.1.7 Utan leksaker 
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Figur 7 till 10 De naturmaterial som användes under lek vid fyra observationer. 

 

 

Sammanfattning: När barnen inte hade tillgång till färdiggjorda leksaker från förrådet använde 

de naturmaterial från förskolegården som leksaker. Pinnen var populärast och med hjälp av 

pinnar grävde de i sanden, jorden och isen. De använde pinnarna även i snö och vattenpölar. 

 

Förklaring till begreppet naturmaterial som lekredskap: 

 

Pinne = Små pinnar som är mellan 10-30 cm långa. 

Sten = Små stenar som är i diametern mindre än 5 cm.  

Barkbit = Platta delar från trädstammen mellan ca 5 till 15 cm långa. 

Gren = Den är ca 1 meter lång med flera förgreningar. Det finns blad på grenen. 

Tallkvist = En ca 15 cm lång kvist med långa barr. 

Kotte = Liten tallkotte, ca 4 cm i diametern. 

Stor pinne = En lång pinne på ca 1 meter. 

 

Vädret vid observation: 

1. Kallt, lätt dugg, (vattenpölar och mycket löv). 

2. Kallt, uppehåll, (torrt och mycket löv). 

3. Kallt, uppehåll (blött med vattenpölar). 

4. Kallt, uppehåll (snö på marken). 

 

Sammanfattning: När det var vattenpölar eller snö använde barn 1-3 år mer pinnar på 

förskolegården. 

 

 

3.1.8 Barn använder sina sinnen till att utforska naturen 
 

Några exempel som visar på barns nyfikenhet från observationerna: 

 

 En pojke på 5 år smakar på snö från marken. Han gör grimaser då han upptäcker att 

han får sand i munnen. 

 

 En pojke på 3 år står och slår två pinnar på en buske sen stoppar han ena pinnen i 

munnen och börjar suga på den. Pojken visar med en grimas att han inte tycker om 

det. 

 

 En flicka på 5 år slickar på is. En pedagog säger till henne att sluta. Hon svarar - Man 

kan äta snö. Ett annat barn står bredvid och frågar – Smakar isen kyckling? 
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 En pojke på 5 år kommer fram till mig och säger – Lukta fröken, det stinker. Det han 

menar är att löven runt omkring oss luktar. 

 

 Fem pojkar mellan 4-5 år letar och tittar mellan springorna på en trätrappa efter 

spindlar. De finns två spindlar ovanför trappan. De säger att spindlarna vill ha mat. 

 

 Två pojkar på 5 år har precis slutat gungat och börjar gå iväg när de plötsligt stannar 

och tittar mot himlen. Vinden blåser iväg massor av löv på och över pojkarna. De 

skrattar. 

 

 

3.2  Skiljer sig leken mellan åldersgrupperna 1-3 år och 4-5 år? 

 

Det var skillnader mellan åldergrupperna i vissa situationer. Barn 1-3 år använde sig inte av 

höga läten som barn 4-5 år. Barn 4-5 år använde läten som exempelvis sång, tigerljud, 

pangljud, sirenljud och billjud. Endast vid en observation av åtta hördes det höga ljud från 

barn 1-3 år, men oavsett ålder skrek alla de barn som blev jagade. 

  

Inget barn i ålder 1-3 år lekte någon lek där de skulle skjuta varandra vid någon observation, 

vilket var något som pojkarna 4-5 år däremot gjorde. Barnen 1-3 år ”byggde” inte heller något 

med naturmaterial som sand och snö. Barnen 4-5 år gjorde snöbollar, snögubbe, sandtårtor 

och sandkakor under någon eller några av observationerna. De små 1-3 år grävde mera än 

”byggde”. De gick också oftare runt och ”bar” på leksaker eller naturmaterial än 4-5-åringar. 

Alla barn utnyttjade krattor och skottkärror ungefär lika mycket. De som cyklade mest var 

åldersgruppen 1-3 år. 

 

Vid flera av aktiviteterna tittade barn 1-3 år först på 4-5-åringarna innan de provade samma 

aktivitet. 

 

Ex. En flicka på 5 år sitter på marken med en pinne och försöker skrapa fram en isfläck som 

ligger under snön. Nu kommer flera 5-åringar fram. Tillsammans provar de att skrapa fram 

isfläcken. Hon säger – Vi ska åka skridskor. En flicka på 3 år står och tittar på dem. När de 

till sist lyckas skrapa fram isfläcken börjar de åka på den. Flickan som är 5 år säger – Vi 

åker skridskor. När de stora barnen 4-5 år har gått in går flickan på 3 år fram till isfläcken 

och börjar åka fram och tillbaks på den. 

 

3.2.1 Närhet till pedagog 
 

De gånger barnen inte hade tillgång till leksaker var fler barn väldigt nära eller i närheten av 

pedagogerna. Barnen behövde mer stöd från pedagogerna vid dessa tillfällen. Av de äldre 

barnen 4-5 år var det endast de barn som hade svårt att hitta på aktiviteter snabbt, som var i 

närheten av pedagogerna. De gick ofta runt och tittade på vad andra barn gjorde innan de fann 

något att göra. Däremot var inga av barnen 4-5 år vid pedagogerna för att få stöd då de ”hade” 

leksaker. Vid de tillfällen som det inte fanns leksaker gick ofta de yngre barnen 1-3 år runt 

och tittade på de andra barn medan de höll pedagogerna i handen eller så ville de sitta i knä 

eller bli burna av pedagogerna. De var nära någon pedagog vid alla tillfällen då de var ”utan” 

leksaker. Barn 1-3 år hade lättare att aktivera sig då de ”hade” leksaker och de hade vid dessa 

tillfällen mindre behov av stöd från pedagogerna. 
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3.2.2 Lekaktiviteter 
 

 

 
Figur 11 och 12 De lekaktiviteter där skillnaderna mellan åldergrupperna var som tydligaste 

med leksaker. 

 

 

 
Figur 13 och 14 De lekaktiviteter där skillnaderna mellan åldersgrupperna var som tydligaste 

utan leksaker 

 

 

Sammanfattning: Vid de tillfällen som barnen lekte med leksaker använde barn 1-3 år 

rutschkanan och gungorna mer än barn 4-5 år. Barn 1-3 år jagar varandra, klättrar och 

springer mindre än barn 4-5 år. När det gäller att gräva/skrapa är det ungefär lika många i 

båda åldersgrupperna. De gånger som barnen lekte utan leksaker gungade barn 1-3 år mer än 

barn 4-5 år. Barn 1-3 år utnyttjar rutschkanan ungefär lika mycket som när de hade leksaker. 

Skillnaden mellan åldersgrupperna är inte stor vid aktiviteten rutschkanan, då de var utan 

leksaker. Lekaktiviteterna jaga, klättra och springa ökar lite när det inte finns leksaker. 

Jämförs åldersgrupperna ser man att barn 1-3 år gör dessa aktiviteter mycket mindre än barn 

4-5 år. Det var även skillnad mellan åldersgrupperna i aktiviteten gräva/skrapa då de var utan 

leksaker. Aktiviteten gräva/skrapa minskades väldigt mycket för barn 1-3 år medan de äldre 

barnen 4-5 år använde pinnar att gräva/skrapa med.  

3.3  Är det skillnad på pojkar och flickors utelek? 

 

Flickor 4-5 år lekte ofta lugnare lekar. De satt många gånger på marken, sandlådan eller på en 

bänk och lekte med sand, pinnar, löv och jord. När de var i skogsdungen gick de ofta runt och 

plockade blad från träd och buskar. Ibland klättrade de på stora stenar. Flickorna gungade mer 

än pojkarna. Pojkarna 4-5 år satt ofta och gömde sig bakom en stor sten eller så klättrade de 

på stenarna eller på ett tak på klätterställningen. Det var endast pojkar 4-5 år som lekte 

låtsaslekar där lekredskapen blev till vapen. Pojkarna använde mycket mer läten än flickorna. 
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När de hade leksaker satt de gärna i sandlådan och lekte med traktor, lastbil och grävskopa. 

Fanns det inte leksaker använde de pinnar till bilar istället. Spadarna var också mer populära i 

pojkarnas lek. Pojkarna 1-3 år lekte också ungefär liknade lekar som de äldre pojkarna. I 

sandlådan använde de fordon, men de använde mer spade och hink än bara spade. Ingen flicka 

lekte med fordon. Flickor 1-3 år lekte ungefär som de äldre flickorna. Flickorna använde mest 

hinkar och spadar och flickor 1-3 år gick och höll varandra i handen oftare än de äldre 

flickorna. 

  

3.3.1 Direkt till förrådet 
 

 

 
Figur 15 Antal barn i procent som sprang direkt till förrådet då de kom ut. 

 

 

 
Figur 16 Antal barn i procent som sprang direkt till förrådet då de kom ut. 

 

 

Sammanfattning: Antal barn som sprang direkt till förrådet då de kom ut minskades efter hand 

under undersökningsperioden. De äldre barnen 4-5 år sprang oftare till förrådet. Pojkar 4-5 år 
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sprang inte direkt till förrådet efter andra observationen. Det var flickorna 4-5 år som sprang 

flest gånger. Det märktes även i åldersgruppen 1-3 år. Vid de två sista observationerna var det 

is en dag och snö den andra. 

 

3.3.2 Reaktioner från barn då förrådet var stängt 
 

De enda som kommenterade något till pedagogerna direkt efter att de kom ut när de inte hade 

tillgång till leksaker var några barn i åldersgruppen 4-5 år. Vid tre tillfällen av fyra 

observationer visade barn att de saknade leksaker. Under första observationen var de totalt 17 

barn, 7 (1-3 år) respektive 10 (4-5 år) barn, vid andra var det 31 barn, 13 (1-3 år) respektive 

18 (4-5 år) och vid den tredje observationen var det 26 barn totalt, 11 (1-3 år) respektive 15 

(4-5 år) på förskolan. 

 

 Vid första observationen står en pojke och en flicka på 5 år vid förrådet och säger – Va 

ska vi göra? Två andra pojkar 5 år som står bredvid säger – Vi vill ha cyklar. 

 

 Vid andra observationen står en pojke på 5 år vid förrådet och säger – Vad får vi leka? 

En flicka på 5 år säger – Va ska vi leka? Hon säger också – Får man inte ha leksaker 

idag?  

 

 Vid en annan observation (den sjätte av åtta) står två flickor på 5 år säger – Hur ska vi 

annars ta vatten? – Det finns inget man kan göra utan hink och spade. – Vi vill ha det 

nu, säger ena flickan. 

 

Sammanfattning: Vid första observationen var de fler barn som reagerade på att förrådet var 

stängt, men det var endast barn 4-5 år som sade något. Barn 1-3 år ”tittade” på de äldre barnen 

eller på någon pedagog istället. Vid andra observationen reagerade bara två barn i gruppen 4-5 

år med att kommentera att de inte hade tillgång till leksaker. Dessa två barn var även bland 

dem som sade något vid första observationen. Vid den tredje av fyra utan leksaker som är den 

sjätte av de åtta observationen som utfördes visar att två flickor 4-5 år har behov av spade och 

hink för att kunna ösa vatten från vattenpölar. Vid första observationen utan leksaker var det 

23,5 % av alla barn (totalt) som var där den dagen som visade ”tydligt” en reaktion. I andra 

observationen var det 6,5 % och vid den sjätte var det 7,7 %.  

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Leken har en stor betydelse ute på förskolegården, medan uteleksakerna har en mer 

varierande betydelse för barnen. Studien visar att barn har ett stort rörelsebehov och att vissa 

lekaktiviteter förekom ungefär lika ofta oavsett ifall de hade leksaker eller inte. Många barn 

har förmågan att förvandla både leksaker och naturmaterial från förskolegården till något helt 

annat än vad de var tänkt från början. De visade på kreativitet och nyfikenhet i många 

aktiviteter och situationer. Hur skulle barns fantasi påverkas ifall man begränsade tillgången 

till uteleksaker? Vissa barn påverkades av tillgången till leksaker på förskolegården medan 

andra lekte med det som fanns. Aktiveras eller passiviseras leksaker barns lek? För barn 1-3 

år aktiverade leksakerna mer än de passiviserade. Undersökningen uppvisade skillnader i 

olika lekaktiviteter mellan åldersgrupperna samt skillnader mellan flickor och pojkars lek. De 



 19 

yngre barnen 1-3 år visade att de hade större behov av närhet till pedagog när de inte hade 

uteleksaker. Även barngruppens storlek påverkade barns lek. 

4.2 Tillförlitlighet 

Valet av förskola kan ha påverka resultatet. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut på en 

annan kommunal förskola. Undersökningen bygger på åtta observationstillfällen som varade 

ca 75 minuter per gång på förmiddagen. Hade jag observerat vid andra tidpunkter hade 

eventuellt resultatet sett ut på ett annat sätt. På hösten leker man kanske inte samma lekar som 

exempelvis på vintern och våren.  

 

Genom att jag uppträdde som vikarie uppfattade inte barnen att de blev observerade. Detta 

betyder sannolikt att barnen lekte sådana lekar som de brukar göra. En risk med att de 

eventuellt hade vetat att jag observerat dem var att de inte kunde leka obehindrat. För barnen 

var jag känd sedan tidigare och det gjorde att det inte blev några frågor om vem jag var. De 

accepterade mig på en gång och jag behövde inte bli avbruten många gånger genom att de 

kände sig trygga med mig. Det som eventuellt kan ha påverkat resultatet i situationen ”direkt 

till förrådet” kan ha varit att barnen kopplade ”uteleksaker” med mig då de kom ut vid varje 

tillfälle och det gjorde att de inte gick direkt till förrådet. 

 

Att observera många barn samtidigt påverkar resultatet, medan man tittar åt ett håll kan andra 

aktiviteter pågå bakom ryggen. Därför försökte jag att inte alltid stå på samma ställe utan 

försökte röra på mig för att kunna observera från flera vinklar. Hade jag valt att bara 

observera några barn hade jag haft lättare att iaktta fler detaljer, men jag var intresserad av att 

få en överblick över hur alla barn leker därför passade denna typ av observation bättre. 

Inspelningen av observationerna gav mer information om vad som hände runt omkring än om 

anteckningar hade gjorts på papper. Blicken kunde hela tiden vara riktad mot barnen. Vid 

observationstillfällena varierade antalet barn mellan 14 till 31 stycken. Detta påverkade 

resultatet, men samtidigt fick jag möjligheten att upptäcka andra skillnader som troligen inte 

hade visat sig ifall det hela tiden var lika många barn på förskolegården vid alla åtta 

tillfällena. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

4.3.1 Hur leker barn med och utan leksaker på förskolegården? 
 

Min uppfattning är att barn ägnar en stor del av sin tid utomhus med att vara i rörelse. Jag har 

tidigare upplevt att många barn ofta springer direkt till förrådet då de kommer ut på 

förskolegården och att de gärna ”tävlar” om att komma fram först till uteleksakerna. Ibland 

har jag sett att det har uppstått konflikter mellan barn angående leksakerna och det har jag 

uppfattat som att vissa leksaker har högre status än andra och det i sin tur tyder på att leksaker 

har en ganska stor betydelse för många barn. Därför blev jag överraskad över att 

undersökningen visade att barnens intresse av uteleksaker minskades successivt under 

undersökningsperioden och att det var så få barn som visade tydligt att de ville ha leksaker. 

Betyder detta att det är vi vuxna som har påverkat barns behov av leksaker utomhus? Ser jag 

tillbaka på min barndom användes inte uteleksaker lika ofta utan man använde mycket 

material från gården och skogen istället. Med hjälp av det som fanns i omgivningen fick jag 

utveckla min kreativa sida och därför kan jag tycka att pedagoger som ibland låter förrådet 

vara stängt har en bra tanke med det. Vill man inte ha stängt kan man ändå emellanåt 

begränsa tillgången till leksaker. Tolkar jag min undersökning rätt är det tre leksaker som trots 
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allt var populärast, cykel, spade och hink då barnen var ute och lekte ”med” leksaker. Cykeln 

är populär i förskolan och mina tidigare erfarenheter var att barn använder cyklar alla gånger 

de ha tillgång till förrådet. Under observationerna upptäckte jag att fast barn använde cyklar 

väldigt ofta, kunde det ibland stå fyra till sex cyklar på förskolegården som ingen använde. 

Det gjorde att jag började fundera på vad orsaken var till att cyklarna bara fick stå, en leksak 

som jag hade uppfattat var väldigt populär. Min tanke är att det var kalla dagar vid 

observationstillfällen och att påverkade barnen och det gjorde att barnen lekte mera lekar där 

kroppen fick arbeta.  

 

När barnen grävde/skrapade eller öste exempelvis vatten och sand i hinkar fick de använda 

kroppen. Krattor, sopkvastar och skottkärror användes också och många gånger upplevde jag 

att barnen tyckte det var roligt att leka lekar där de fick ”arbeta”. De sopade/krattade bort sand 

och löv från asfalten och klätterställningen mm. De flyttade sand och löv från ett ställe till ett 

annat med hjälp av skottkärror och ibland använde barnen en leksakspis på förskolegården 

och vid den stod de och fyllde hinkar och skålar med naturmaterial som sand och blad. Jag 

tyckte att de mer fyllde hinkar och skålar mer än att de lekte att de lagade mat. Barnen såg ut 

att uppskatta ”hårt” arbete och dessa lekar pågick väldigt länge. Jag fick intrycket av att de var 

väldigt koncentrerade och engagerade i lekarna. De fysiska ”arbetande” lekaktiviteterna som 

barnen gjorde tror jag påverkar barns förmåga att vara uppmärksam och att det hjälper dem att 

träna på sin uthållighet. Denna uppfattning stöds av Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) 

som menar att fysisk aktivitet förbättrar barns uthållighet och deras uppmärksamhetsförmåga. 

Sådana lekar ska uppmuntras tycker jag och därför krävs det att det också finns uteleksaker på 

förskolan, men det är lika viktigt att barn har tillgång till naturmaterial och med det menar jag 

t.ex. sand, pinnar, blad, stenar, jord och gräs. De gånger barnen lekte ”utan” leksaker 

användes också kroppen. Istället för uteleksaker använde barnen pinnar eller händer som det 

grävde/skrapade med istället. Även då fick jag intryck av att de ibland ”arbetade” i leken, så 

oavsett ifall barnen hade leksaker eller inte hade de ett stort behov av något sorts 

”kroppsarbete”. Att låta barn bara ha tillgång till spade och hink tror jag skulle begränsa barns 

fantasi till en början, men sen förmodar jag att de skulle utveckla sina kreativa sidor samt få 

nya idéer i leken.  

 

Jag blev inte förvånad över att studien visade att barn har ett stort rörelsebehov oavsett ifall de 

har tillgång till leksaker eller inte. Att jaga, klättra och gunga är viktigt för barn och det hade 

jag sett även tidigare. Jag uppfattar det som att behovet av rörelse verkar ha större betydelse 

än leksakerna bara för att barnen ökade sin rörelseaktivitet när de inte hade leksaker. När 

behovet av att röra sig är så stort är det viktigt att barn har tillgång till en bra förskolegård 

med lekredskap anser jag. Björklid (2005) skriver att barn är mer uthålliga, de leker bättre i 

grupp och leker fler lekar då de har naturrika förskolegårdar. Den undersökta skolan har 

förmånen att ha en skogsdunge på gården och det märktes att den påverkade barns lek ganska 

mycket. Barnen hade möjligheten att få vara mer ifred bakom stenar, träd och buskar. En bra 

förskolegård upplever jag ska vara varierande för att kunna stimulera barnen. Därför är det 

viktigt att det också finns bra lekredskap. Lekredskapen tycker jag ska vara konstruerade så 

att de utmana alla barn oavsett ålder och att de inspirerar barn till lek. Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) menar att lekredskap inspirerar barnen. Barn behöver spring- och 

cykelområden och därför tycker jag att en större gräsmatta och en smalare asfalterad cykelväg 

är viktigt att det finns på förskolan. Placeringen av cykelvägen bör inte ligga för nära 

exempelvis sandlådan just för att jag anser att många barn behöver ha tillgång till en lite 

lugnare lekmiljö och därför kan man försöka utforma förskolegården lite efter olika typer av 

aktiviteter.  
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Under observationerna kunde jag se att barn 1-3 år och även några barn 4-5 år hade större 

behov av närhet till pedagoger då de inte hade uteleksaker. De yngre barnen 1-3 år hittade inte 

på lika många lekaktiviteter som de äldre gjorde. Självklart beror det mycket på att de är i 

olika utvecklingsstadier och har inte samma lekerfarenheter som många av 4-5-åringarna. Jag 

har sedan tidigare upplevt att de yngre barnen ofta går runt och tittar på vad andra barn gör 

innan de hittar på något att göra. Undersökningens resultat stämmer väl med mina tidigare 

erfarenheter. Spontant kan man tycka att pedagogerna på en gång skulle hjälpa dessa barn 

med att finna lekaktiviteter, men efter att jag har funderat på detta tycker jag att det kan vara 

bra att ibland låta de få gå runt och titta. Jag tror att det ger dem kunskap om hur de kan leka 

och min erfarenhet har lärt mig att barn lär sig av varandra, vilket även Williams (2006) 

hävdar. Även Lindahl (1998) anser att yngre barn ofta iakttar och observerar andra barns 

beteende i aktiviteter och när de senare förstår innebörden av aktiviteten försöker eller utför 

de samma aktivitet som de andra barnen gjorde. Vid många undersökningstillfällen upptäckte 

jag att barn gjorde på detta sätt. Tidigare hade jag inte upplevt att det förekom så ofta som det 

ändå gjorde. Vid ett av observationstillfällena såg jag när en flicka på 3 år tittade på när andra 

barn åkte ”skridskor” på en isfläck och när dessa barn sen gick in vågade hon prova samma 

aktivitet när ingen annan var i närheten. Som vuxen hade man kanske velat fråga flickan ifall 

hon ville prova medans de andra åkte. Hade frågan ställt då hade hon kanske inte ens velat 

prova när hon sen blev ensam, nu fick hon tid att titta och lära sig hur man kunde göra i lugn 

och ro.  

 

Denna situation har fått mig att bli mer medveten om att vi vuxna inte alltid bör gå in och 

styra barn för mycket, utan låta dem få tid på sig att själva undersöka vad som händer i 

omgivningen. Ifall man märker att barn ändå inte kan hitta på lekaktiviteter, fast barnen har 

fått möjligheten till att undersöka hur sina kamrater leker, måste man som pedagog visa vad 

man kan göra. Jag anser att vissa barn behöver en vuxens närhet för att våga prova på nya 

lekaktiviteter och detta gäller oavsett ålder. Jag tycker inte att det nödvändigtvis måste vara så 

att dessa barn behöver leksaker för att lära sig att leka utan här beror det också på utemiljöns 

utformning. Finns det en förskolegård som är omväxlande för barnen så har barn stora 

möjligheter att våga prova nya lekaktiviteter och det tror jag väcker nyfikenheten hos de flesta 

barn. Vad jag förstår så är inte förskolegårdens miljö alltid prioriterad och det har jag förstått 

av pedagogers diskussioner på ett antal förskolor. Niss och Söderstöm (2006) menar att 

förskolegården underskattas ofta och därför har inte alla förskolor bra gårdar som är 

tillräckligt varierande. Detta upplever jag som lite konstigt tanken på att Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98) nämner att förskolan skall erbjuda en miljö som lockar och utmanar barns 

lek och aktivitet. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till aktiviteter och lek i en planerad men 

också i en naturmiljö (Läroplanen för förskolan, Lpfö98).  

 

Under observationerna överraskades jag flera gånger över barnens förmåga att hitta på lekar 

fast de inte hade leksaker. Jag trodde att de skulle ha lite svårare med att hitta på något att 

göra. Min upplevelse innan studien var att uteleksaker hade en stor betydelse för barn, men 

tack vare undersökningen har jag fått sett att många barn har en stor fantasi och 

kreativitetsförmåga när de leker utan leksaker och att många av barnen även hade den 

förmågan också när leksaker var framme. Jag upplevde aldrig att dessa barn var sysslolösa 

någon längre stund under min undersökningsperiod. De förvandlade leksaker och 

naturmaterial till andra saker än vad de är tänkta för från början och det är väldigt intressant 

att se att dessa förvandlingar uppstod oberoende ifall de lekte med leksaker eller inte. Det 

tycker jag visar på vilken fantasi barn har. Att via barns lek se hur material eller andra 

aktiviteter förändras till något som jag som vuxen inte hade tänkt på tycker jag är intressant 
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men också inspirerande. Här upplever jag att jag kan lära mig något av barns lek. Kan jag 

förstå hur barn leker tror jag att det är lättare att få en nära kontakt med dem och tillsammans 

kan vi upptäcka omvärlden. Lindqvist (1996) menar att barn behöver inspiration och det är 

något som jag även tycker och därför anser jag att pedagogens uppgift är att inspirera barn till 

nya erfarenheter. 

 

Barns utforskarlust visades också under min undersökningsperiod. Barn vill gärna smaka på 

olika saker, de reagerar på olika lukter i naturen och de upplever saker i omgivningen som lite 

roligt eller spännande. Bussar, sopbilar, spindlar och hundar är några saker som var för barnen 

väldigt roligt att titta på. En del av oss vuxna kanske tycker att vissa av dessa upplevelser är 

också roliga eller intressanta, men vi visar det inte alltid eller så bryr vi oss inte om sådant. 

Jag tycker att pedagogerna ska utnyttja dessa situationer då barn visar sin nyfikenhet eller 

utforskarlust, för min erfarenhet har lärt mig att vid dessa stunder vill många barn vara 

tillsammans med pedagoger för att diskutera det de har upplevt. Jag anser att diskutera saker 

eller händelser påverkar barns utveckling och ifall barn samtidigt har fått använda sina sinnen 

t.ex. syn, hörsel och lukt tror jag att effekten av upplevelsen blir större. Dessa intryck kan 

sedan barn plocka in i lekens värld och i leken kan de leka att t.ex. en pinne är en sopbil eller 

så kan de bearbeta händelser som de kanske har upplevt lite spännande. Undersökningen visar 

att barn leker lekar som är bl.a. kopplade till verkligheten. Pedagoger ska ge barn möjligheter 

till att utveckla sina upplevelser, insikter, rörelsebehov och förmåga till lek.  

 

Jag upplevde att många barn behövde lugn och ro för att kunna koncentrera sig på att leka. De 

lekvana barnen hade lättare att leka utan att bli distraherade av omgivningen. Min 

undersökning visar att oavsett ålder påverkades barnen av antal barn på förskolegården. Det 

blev mera spring- och jagarlekar och ljudnivån ökades också. Undersökningen visar att när 

det var få barn lekte barnen lugnare och de hittade på mer varierande lekaktiviteter. 

Författarna Niss och Söderström (2006) hävdar att yngre barn behöver lugn och ro för att få 

möjligheten till att utvecklas. Jag tycker att oavsett ålder ska barn få lugn och ro i förskolan 

och idag är det inte alltid så lätt. På förmiddagarna är ofta alla barn i förskolan ute samtidigt 

och jag hade också innan undersökningen upptäckt att antal barn påverkar stämningen på 

förskolor. För många barn blir det svårare att leka när det hela tiden finns aktiviteter runt 

omkring dem och detta stöds även av Niss och Söderström (2006). En tanke som jag har haft 

tidigare och som jag även har pratat med en pedagog är om det skulle fungera att man ibland 

delade upp barnen i mindre grupper, att de t.ex. går ut i omgångar? På många förskolor går 

ibland barnen ut till skogen istället för att de är på förskolegården, men oftast är barnen ute 

samtidigt. Här tycker jag att det vore bra att finna lösningar så att alla barn får möjligheten till 

att leka i lugn och ro ute. 

 

4.3.2 Skiljer sig leken mellan åldersgrupperna 1-3 år och 4-5 år? 
 

Oavsett ifall de yngre barnen (1-3 år) hade leksaker eller inte, gungade och åkte de 

rutschkanan ungefär lika mycket (se figur 11-14). Det var ingen större skillnad på de äldre 

barnen (4-5 år) när det gäller att gunga däremot åkte de mer rutschkana då de inte hade 

leksaker (se figur 11-14). Mellan åldersgrupperna var det stor skillnad när de inte hade 

leksaker och det var bara aktiviteten rutschkanan som de använde ungefär lika mycket. I båda 

åldersgrupperna kan man se att aktiviteten springa och gräva/skrapa påverkades av ifall 

barnen hade och inte hade leksaker. Undersökningen visar att gräva/skrapa ingår till en stor 

del i barns rörelsebehov. När de yngre barnen inte hade leksaker, som de kunde använda vid 

grävning/skrapning minskade deras aktivitet ganska mycket. De yngre har större behov av 

leksaker än de äldre barnen. Min tolkning av resultatet är att hink och spade räcker oftast för 
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de yngre för att de skall börja aktivera sig. Det kan vara en anledning till varför uteleksaker 

kan behövas på förskolegården. Frågan är, aktiverar eller passiviserar leksaker barnen? Efter 

denna undersökning är jag fortfarande osäker på hur viktigt uteleksakerna är. Spontant skulle 

jag vilja svara att leksakerna aktiverar barnen mer än passiviserar. Av resultatet tycker jag mig 

se att vissa lekaktiviteter har större behov av leksaker än andra. Barn som har svårt att leka 

upplever jag har större behov av leksaker i början. Jag tror ju mer erfarenhet de får av lek 

desto mindre behov har de av leksaker. Knutsdotter Olofsson (1992) nämner att det inte är 

många leksaker som behövs, men det behövs många saker att leka med. Många barn behöver 

stöd för fantasin och leksakerna kan vara till inspiration eller att få barnen att komma igång 

med att leka menar Knutsdotter Olofsson (1992). Almqvist (1991) menar att vissa barn har 

behov av ”riktiga” leksaker. Jag tycker som Knutsdotter Olofsson att man behöver inte så 

många leksaker men många andra saker att leka med för att få igång leken. 

 

Min uppfattning är att leken skiljer sig mellan barn 1-3 år och 4-5 år. Barn 4-5 år lekte bl.a. 

mer jagar-, bråk- och rollekar och de använde mera läten, speciellt pojkarna. Barnen (4-5 år) 

lekte lekar där de ”byggde” exempelvis en snögubbe eller sandtårtor och de yngre barnen (1-3 

år) grävde/skrapade eller öste mera. En annan skillnad var att de oftare gick runt och ”bar” på 

saker allt från stenar till leksakstraktorer. Detta tolkar jag som att barn 1-3 år inte är på samma 

utvecklingsnivå som barn 4-5 år är, men ju äldre de blir desto mer kommer de att leka samma 

lekar som barn 4-5 år gör. Jag upplever att vissa grundlekar som exempelvis gräva/skrapa är 

lika varandra oavsett ålder.  

 

4.3.3 Är det skillnad på pojkar och flickors utelek? 
 

Jag såg skillnader mellan flickor och pojkars utelek. De stora pojkarna 4-5 år använde ofta 

både leksaker och naturmaterial som leksaksvapen, även deras händer formades till vapen 

eller till karateslag. Hade de uteleksaker var det ofta spaden som blev förvandlad till 

leksaksvapen, när de lekte utan leksaker blev pinnen leksaksvapnet. Leken var ungefär 

detsamma det var bara lekredskapen som förvandlades. Vid varje lektillfälle använde 

pojkarna pangljud och något av detta såg inte jag förekomma hos flickor 4-5 år och inte heller 

hos de yngre barnen 1-3 år. Är det bara pojkar som leker mer aggressivt eller förekommer det 

lika mycket hos flickor? Min erfarenhet är att många pojkar leker mera aggressivare lekar än 

flickor. Visst finns det flickor som leker liknande lekar som pojkar, men jag har inte upplevt 

att dessa flickor leker med leksaksvapen utan de leker mera jagar eller springlekar. Jag tror att 

det är biologiskt mer än att det bara är yttre miljön som påverkar barnens val av lek. Almqvist 

(1991) menar att forskare anser att pojkar är mer aggressivare än flickor och att det skulle 

bero på en viss fascinering av krigslekar. Det upplevs spännande att få kämpa för att vinna 

och samtidigt upplevs det roligt att få uttrycka sig mindre smickrande än vad som i normala 

fall är tillåtet menar Almqvist. Jag tycker nog att det stämmer i vissa fall. Många pojkar vill 

leka t.ex. tjuv och polis och de vet att allt är på låtsats. Det är som Almqvist skriver, att man 

är odödlig i leken.  

 

Det var bara pojkar som lekte med fordon och det förkom i båda åldersgrupperna. Min första 

tanke var att leka med fordon inte är biologiskt utan det är mer den yttre miljön som påverkar 

det valet, men efter att jag har funderat över det känner jag mig mer osäker. Många pojkar 

leker aggressivt även när de använder fordon. Fordonen får gärna t.ex. krascha och volta i 

leken. Det gör att jag tolkar att leken med fordon är mer biologiskt än att det är den yttre 

påverkan som styr. Självklart påverkas barn av de yttre värderingarna och normerna som finns 

i samhället. Pedagogernas uppgift är att inte försöka påverka barn med sina värderingar utan 

här är det viktigt att låta alla barn pröva olika lekar oavsett ifall de är av omgivningen 
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kopplade till ett visst kön. Undersökningen visar att flickorna ville använda spade och hink 

oftare än pojkarna. Pojkarna sprang eller klättrade mer istället. Betyder detta att det skillnad 

på flickor och pojkars lek? Ja, det tycker jag och min uppfattning är att flickor leker andra 

lekar än pojkar. Flickor leker lugnare lekar, de sitter mera och plockar naturmaterial från 

förskolegården. Att flickor leker lugnare lekar stöds också av Wedin (2009). De vill gärna ösa 

och gräva i sand och vatten. Redan innan observationerna tyckte jag att flickor gungade mera 

än pojkar något som även resultatet bekräftade. Varför det är så vet jag inte, kanske är 

”gunga” en lugnare aktivitet och därför passar den många flickor. 

 

4.3.4 Slutsatser 
 

Leken har en stor betydelse för barn när de är ute - speciellt rörelselekarna. Barn har behov av 

lekredskap i en ”bra” förskolegård. Tittar man på leksakernas betydelse är det mer skiftande 

resultat. Ibland har leksaker en stor betydelse och ibland är leksaker ointressant. Almqvist 

(1991) nämner att forskning har visat att leksakerna har en stor roll i barns lek. Min tidigare 

uppfattning var att vissa leksaker hade stor betydelse och därför blev jag överraskad över att 

uteleksaker inte alltid var viktigt för barnen. Det finns många faktorer som påverkar barns lek 

och behovet av leksaker bl.a. vädret, antal barn på förskolan och platsen (områdena). När det 

gäller platsen är dynamiken mellan platsen och gruppen med barn viktig för hur leken 

utvecklas skriver Mårtensson (2004).  

 

Innan var min uppfattning att en ”bra” lek var när barn lekte lugnt och var ”snälla” mot 

varandra. Lindqvist (2002) skriver att det är en uppfattning som många har. Ifall man som 

pedagog tänker så förstår jag idag att man begränsar barns kreativa och ”livliga” lekar. Efter 

denna undersökning inser jag hur viktigt det är att låta barn leka både lugna och rörliga/livliga 

lekar och för att barn ska kunna göra det behöver de tillgång till en varierande, utmanande och 

stimulerande förskolegård. Barn behöver helt enkelt en ”bra” miljö som passar till både lugna 

aktiviteter och mer livliga som exempelvis springning och klättring. Här menar Mårtensson 

(2004) att barn använder sig av den fysiska miljöns utformning för att styra springandet så att 

det blir en intressant upplevelser för dem. Min åsikt är att gården bör vara utformad så att den 

uppmuntrar till alla sorters lekar. Barn är olika och därför behöver de få möjligheten att få 

leka alla typer av lekar.  

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) nämner att det verkar som att barn har behov av 

pedagoger som bekräftar och hjälper dem i deras lek och lärande. Som pedagog gäller det att 

finna en balans mellan att stötta och att erbjuda barn utmaningar i olika miljöer och situationer 

för att de ska våga och vilja utvecklas till trygga, nyfikna och kreativa individer. Jag anser 

också att en pedagog bör vara medveten om att vissa barn speciellt de yngre barnen har stort 

behov av närhet till pedagoger. Oavsett ifall ett barn är osäker eller inte är det viktigt att ta till 

vara på de stunder då barnen visar på utforskarlust. Tillsammans kan man diskutera olika 

saker/händelser som barnen senare kan ta med sig vidare i exempelvis i leken.  

 

Storleken på barngrupperna påverkade lekens karaktär. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

menar att förskolans uppdrag är att bl.a. erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt lockar 

till olika aktiviteter. När de var färre barn var det lugnare och mer skiftande aktiviteter. Jag är 

orolig att i framtiden kommer inte förskolorna att kunna erbjuda trygga miljöer på grund av 

att antal barn ständigt ökar i grupperna. Vilken kvalité blir det då på förskolan? Detta gäller 

även skolan tycker jag. Vi vill att barn ska utvecklas och lära sig nya kunskaper för att få en 

bra grund inför framtiden, men hur blir det med det ifall vi får mindre tid för den enskilde 

individen? 
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4.4 Praktisk tillämpning och förslag till fortsatt forskning 

Min förhoppning är att jag ska kunna använda den nya kunskapen i mitt framtida yrke. Utgår 

jag från barns lek och intresse kan jag lättare möta dem i deras lek och tillsammans kan vi få 

en mera nära och roligare kontakt. Det blir lättare att visa och stötta de barn som har 

svårigheter med att leka, genom att jag vet vad barn tycker om för lekaktiviteter. Jag kan även 

hjälpa de små barnen med att aktiveras sig. Förskolan borde ibland medvetet dela upp barnen 

i mindre grupper då de är ute på förskolegården, för då kan alla barn få möjlighet till att våga 

utmana sina förmågor.  

 

Som förslag på fortsatt forskning kan man undersöka närmare hur pedagoger ser på barns lek 

och leksaker. Är barns lek något de tycker är viktigt? Läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

menar att leken är viktig för barn både för deras utveckling och för deras lärande. Därför 

borde pedagogerna ha ett intresse i området. Det finns mycket forskning angående 

könrollerna, men jag upplever ändå att det kan vara ett intressant område att utforska vidare 

på. Varför inte undersöka närmare på eventuella skillnader mellan flickor och pojkars utelek? 

En annan ide kan vara att undersöka ifall barns lek och behov av leksaker skiljer sig mellan en 

”bra” och ”dålig” utemiljö. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 

Till föräldrar/ vårdnadshavare 

 

Jag heter Susanne Envall och läser min sista termin till förskollärare med inriktning 

naturvetenskap, teknik och matematik vid Högskolan i Gävle. Under hösten 2010 kommer jag 

att skriva mitt examensarbete. Det jag vill undersöka och skriva om är hur barn leker på 

förskolegården med och utan leksaker. Jag vill även titta på ifall det är någon skillnad mellan 

åldersgrupperna 1-3 år och 4-5 år. Om det är möjligt kommer jag också försöka se ifall vädret 

påverkar barns lek på förskolegården. Den metod jag kommer att använda är observation. Vid 

ca 8 tillfällen i oktober kommer jag att använda en mikrofon som är kopplad till min telefon 

istället för papper och penna. Det är bara min röst som kommer att spelas in. Efter det 

kommer jag att skriva ner mina iakttagelser och bearbeta dem. Mina inspelningar raderas 

direkt efter att jag har skrivit ner dem på papper. De nerskrivna anteckningarna och ert 

svar(längst ner på pappret) förvaras ca 1 år på Högskolan och kommer efter det förstöras i 

trygga förhållanden. Inga namn på barnen, pedagogerna och förskolan kommer att kunna 

identifieras i mitt färdiga arbete. Ni har möjligheten att tacka nej eller avbryta ert/era barns 

medverkan utan några negativa följder. 

 

Kontakta gärna mig ifall ni har några funderingar eller frågor, telefon xxx-xxx xx xx. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Susanne Envall  

  

 

Handledare Nils Ryrholm  

Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle  

Telefon: 026-xx xx xx  E-post: xxx@hig.se 

 

 

 

 Ja, vi ger tillåtelse att vårt/våra barn medverkar i observationerna.  

 

 

 

 Nej, vi ger inte tillåtelse att vårt/våra barn medverkar i observationerna. 

 

 

Barnets/barnens namn:_________________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares namnteckning:_________________________________________________ 

mailto:nrm@hig.se
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Bilaga 2 

 

Observation nr_____ 

 

Datum:  

 

Tidpunkt:  

 

Observatör: Susanne Envall 

 

Väder:  

 

Kläder: 

 

Med eller utan leksaker: 

 

Aktivitet innan observation: 

Avd. 1-3år  

 

Avd. 4-5år  

 

 

Antal barn totalt:______ 

 

Antal barn/avd: 

 Avd. 1-3år Avd. 4-5år 

Flickor   

 

Pojkar   

 

 

 

Övrigt: 

 

 


