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Sammanfattning: 
 

Förskolans utegård har en stor betydelse för barns motoriska och sociala utveckling. Det är 

därför intressant att se vilka aktiviteter barnen väljer på utegården.  Denna studie är gjord på 

två olika förskolor där barnens val av aktiviteter ligger i centrum. I denna undersökning har 

även skillnader mellan pojkar och flickors val av aktiviteter iakttagits. Studien grundar sig på 

observationer som är gjorda på de båda förskolorna. 

 

Studien visar att gårdens storlek och utformning har betydelse när det gäller vissa val av 

aktivteter. Barnen väljer helst att leka med statiska och arrangerade aktiviteter än exempelvis 

rörelse och springlekar. En  annan slutsats man kan dra av denna studie är att flickor och 

pojkar generellt aktiverar sig med samma sak.  
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1. Inledning 
 

Fysisk aktivitet är en grundläggande del i både pojkar och flickors uppväxt. Utifrån 

rörelseaktiviteter utvecklar barnen bland annat sin motorik, sinnesuttryck och även sin 

förmåga att kommunicera och samspela med andra barn.  Detta är något som förskolan lägger 

stor vikt vid och utformar sina lokaler och sin utemiljö så att barnen ska kunna utvecklas i sin 

egen takt efter sina egna behov.  

 

Min egen uppfattning är att barn är mer stillasittande nu än vad de var förr i tiden. Nu 

aktiverar sig barnen med datorer och tv istället för aktiviteter som kräver att barnet rör på sig. 

Fysisk aktivitet har minskat hos barn och det är då desto viktigare att de får utlopp för sitt 

behov av rörelse i förskolan.  

 

I mitt examensarbete har jag valt att lägga fokus på förskolans utegård då jag anser att det är 

en stor och viktig del i barns dagliga fysiska aktivitet. Eftersom många barn inte är fysiskt 

aktiva hemma, är därför förskolan en viktig plats där barnens rörelsebehov måste bli 

tillfredsställt. Att barn får allsidig motorisk träning är något som förskolan ska sträva efter i 

utformandet av förskolans utemiljö (Granberg 2000). 

 

Med utgångspunkt i förskolegårdens utformning har jag även valt att undersöka om flickor 

och pojkars val av fysiska aktivitet skiljer sig från varandra. Utifrån människors 

vardagsföreställningar om vad pojkar och flickor ”bör” leka med, tänkte jag då undersöka om 

detta stämmer. Om flickor väljer lugna lekar och om pojkar då väljer mer aktiva lekar 

(Svaleryd 2002). 

 

Genom att titta på utformningen på olika förskolegårdar tror jag att man kan synliggöra vad 

som kan förbättras och ändras på en utegård, så att den på bästa sätt stimulerar barnen i deras 

lek. En förhoppning är att jag även ska kunna använda mig utav denna undersökning i mitt 

kommande yrke som förskollärare. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att se om förskolans utegård har någon betydelse i barns 

val av aktiviteter. Det är intressant att se vilka aktiviteter barnen väljer och om gårdens 

utformning och storlek har någon inverkan på deras val. Jag har även valt att dela upp pojkar 

och flickor för att se om deras val av aktiviteter skiljer sig från varandra. 
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1.2 Frågeställningar 

 

Jag har valt att utgå från dessa frågeställningar i min studie: 

 

 Hur kan förskolans utemiljö påverka barns val av aktiviteter? 

 

 Finns det någon skillnad på flickor och pojkars val av aktiviteter på förskolans 

utegård? 

 

 

 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Vad säger läroplanen? 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) står det att: 

 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet” (s.6). 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust 

samt förmåga att leka och lära” (s.9). 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”(s.10). 

 

”Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling” (s.11). 

 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper” (s.11). 
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2.2 Litteraturgenomgång  

 

I denna del kommer jag att ta upp forskning och annan litteratur som är relevant i mitt arbete. 

Avsnittet är uppdelat i olika delar där jag mer ingående förklarar de olika begreppen utifrån 

vad litteraturen säger. Jag kommer att ta upp barns motoriska utveckling där jag ger en tydlig 

förklaring varför det är så viktigt med motorisk utveckling på förskolan. En annan del utgår 

från leken, där jag med hjälp av litteratur kommer att definiera leken som begrepp. Jag 

kommer även att beröra barns utveckling på förskolan ur ett hälsoperspektiv, där jag med 

hjälp av litteraturen betonar vikten av bland annat fysisk aktivitet på förskolan. I den näst sista 

delen kommer jag att redogöra utformningen av förskolans gård utifrån vad litteraturen säger. 

Där går jag djupare in på betydelsen av olika lekredskap, placerade föremål och arrangerade 

lekytor på förskolans gård. I den sista delen kommer jag ta upp lite ur ett genusperspektiv där 

jag utifrån litteraturen förtydligar begreppet genus i förskolan. 

 

 

2.2.1 Barns motoriska utveckling 

 
Genom att känna rörelseglädje utvecklar barn sin motorik på ett sätt som både är lekfullt och 

inspirerande. Ellneby (2007) menar att den bästa träningen för barnens motorik är när de får 

vara fysiskt aktiva. Författaren anser att ju mer ett barn utövar en aktivitet desto bättre lär sig 

barnet att behärska rörelsen. Redan vid födseln startar barns motoriska utveckling. Barnen 

besitter redan som spädbarn några reflexrörelser. Vissa reflexrörelser är medfödda och vissa 

framträder efter ett tag. Några motoriska färdigheter som barnen erövrar redan under första 

levnadsåret är bland annat att rulla, åla, krypa och resa sig. När barnen sedan blivit äldre och 

vill utforska sin omgivning börjar barnet sakta men säkert att gå, hoppa, springa och klättra 

(Ellneby, 2007).  

 

Nordlund, Rolander och Larsson (1997) anser att motorisk träning påverkar både kropp och 

själ. Några utav de områden som visat sig påverkas är bland annat barns språkliga utveckling, 

deras självförtroende, samarbetsförmåga och hänsynstagande gentemot andra barn. Just denna 

aspekt är något som är återkommande i litteraturen då även fler författare menar att motorisk 

träning inte bara gynnar kroppens fysiska delar utan även de psykiska. Nordlund, Rolander 

och Larsson (1997) menar att det är när en rörelse blir automatiserad hos ett barn som de kan 

lägga fokus och uppmärksamhet på att utveckla sitt språk och sin tankeförmåga.  

 

Huitfeldt (1998) anser att barns motoriska utveckling börjar med att barnen lär sig kontrollera 

och styra huvudet. Sedan lär sig barnen att kontrollera bålen för att sedan lära sig att styra 

benen. Samtidigt sker en utveckling ”inifrån och ut” som innebär att barnen först lär sig att 

styra exempelvis sin arm. Därefter utvecklas det, och till slut kan de utföra finmotoriska 

rörelser med fingrarna. Huitfeldt (1998) menar att barn tränar sin grovmotorik dagligen, och 

när en färdighet är inlärd är de redo att erövra nästa.  

 

En aspekt som är återkommande är sambandet mellan motorisk träning och barns 

koncentration. Wolmesjö (2006) refererar till en avhandling av Ingegerd Ericsson (2003) där 

en studie har gjorts och visat att barn som är fysiskt aktiva kan koncentrera sig bättre. Detta är 

något som även Ellneby (2007) håller med om då hon anser att ett barn som inte rör på sig, 

inte heller kan sitta still.  
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2.2.2 Barns lek 

 

Leken är en stor del i barns uppväxt. I den fria leken får barnen möjlighet att utvecklas både 

socialt och motorisk. Löfdahl (2004) beskriver att förskolornas syn på leken har förändras 

under många årtionden och att man nu ser leken som ett redskap i barns utveckling. Genom 

leken skapar barn en nyfikenhet och förståelse som bidrar till barns meningsskapande.  

 

Lillemyr (2002) beskriver vad som kännetecknar barns lek och menar att leken är en allsidig 

aktivitet som alla barn kan vara delaktiga i. Han myntar begrepp som ”frizon” och menar att i 

leken kan barnen glömma allt annat och bara fokusera på leken. Där får barnen utlopp för alla 

de egenskaper de besitter. I leken är barnen inte rädda för att bli värderade av någon, utan där 

kan de vara sig själv. Lillemyr (2002) betonar även vikten av att leken är frivillig. Inget barn 

ska tvingas in i leken utan det är barnet själv som ska välja att delta eller ej.  

 

I leken är det enbart barnens egen fantasi som sätter gränserna. I Uteboken (1993) beskriver 

en av författarna, Fredrika Mårtensson att fantasilek är något kreativt. Med hjälp av fantasin 

kan barnen prova på saker som de inte kan, får eller vill göra i verkligheten. Hon menar att 

detta kreativa skapande följer oss livet ut, då vi i tonåren uttrycker oss i kläder och smink för 

att sedan i vuxen ålder uttrycka oss i bland annat familj och olika arbeten. Löfdahl (2004) tar 

upp Vygotskijs tankar om fantasilek i sin bok. Vygostkijs teori om fantasilek är att känslor, 

erfarenheter och upplevelser kan tolkas genom fantasin och att barn genom leken tolkar 

verkligheten. 

 

 

 

2.2.3 Barns utveckling ur ett hälsoperspektiv 

 

Nordlund, Rolander och Larsson (1997) anser att dagens hälsoarbete till stor del är inriktad på 

den fysiska hälsan, kost och motion. Författarna menar att hälsoproblemen lika gärna kan vara 

psykosociala eller miljöbetingade. De anser att miljön på förskolan kan påverka barns hälsa 

och att det då är viktigt att man skapar en miljö som är fri från bland annat stress. Wolmesjö 

(2006) anser att en bra lärmiljö är fri från diskriminering och kränkningar. Detta bidrar till att 

barnen trivs och mår bra och hon anser då att detta är grunden för att utvecklas.  

Szczepanski (2006) menar att den fysiska miljön kan få oss att må bra. Känslan av 

välbefinnande framkommer då den fysiska miljön stimulerar känslor och upplevelser.  

 

Kost och fysisk aktivitet är dock något som är viktigt för alla människors hälsa. Denna 

kombination är speciellt viktig för barn. Huitfeldt (1998) menar att kunskapen om hälsa och 

fysisk aktivitet är en viktig bas för god livskunskap. Han menar att denna inlärning ska börja 

redan i tidig ålder då dagens samhälle blir mer och mer stillasittande. Om barnen får förståelse 

för sådant livsmönster bidrar detta till mindre arbetsskador i framtiden. Wolmesjö (2006) 

skriver att en åtgärd som finns för att förhindra och minska barns ohälsa är att öka barns 

fysiska aktivitet. Barnen ska kunna vara fysiskt aktiva utan att prestationen ska bedömas.  

.  

Norén-Björn (1993) nämner även hur viktigt det är för barns hälsa att vistas utomhus. Hon 

menar att infektioner och allergier minskar vid utevistelse och att det då i sin tur bidrar 

positivt till barns utveckling. Söderström & Blennow (1998) tar också upp att barn som vistas 
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mycket utomhus har lägre sjukfrånvaro från förskolan. En studie som de genomfört visar att 

barn på ”I ur och skur”-förskolor inte är sjuk lika ofta som barn på vanliga förskolor.  

 

 

2.2.4 Förskolegårdens utformning 

 

Norén-Björn (1993) anser att förskolans utegård ska bestå av gungor, flera sandlådor, 

rutschkanor och klätterredskap. Granberg (2000) menar att dessa fasta redskap är en viktig del 

i barns motoriska utveckling. Författaren menar att det även är viktigt at möblera och 

komplettera utemiljön för att på så sätt ge barnen goda möjligheter till stimulering. Även 

Jagtoien m.fl. (2002) anser att förskolans fysiska miljö ska kunna stimulera barnets hela 

”rörelseapparat”. 

 

Mårtensson (2004) menar att barnen ofta startar en lek genom att klättra, klänga och hoppa 

ner från exempelvis klätterställningar. Hon anser att om ett barn börjar klättra tar ofta fler 

barn efter och därefter kan en lek uppstå.   

 

Norén-Björn (1993) menar även att det bör finnas flera sandlådor just för att de små barnen 

ska få möjlighet att leka för sig själv. Detta beror på att större barns lek har en annan karaktär. 

Små barn behöver utrymme för att riva, bygga och röra sig fritt i sandlådan medans de större 

barnen kan utveckla stora konstverk som inte får förstöras och på så sätt kan det vara bra att 

ha fler sandlådor. Författaren menar även att det bör finnas olika rum på gården där barnen 

kan ha tillgång till ostörd lek, byggande och experimenterande. Även Granberg (2000) 

poängterar hur viktigt det är att barnen har möjlighet till ostörd lek. Hon menar att man enkelt 

kan skapa sådana utrymmen i form av naturliga buskage, buskar och plank. Även Mårtensson 

(2004) anser det viktigt att barnen kan dra sig undan till en avskild plats under lekens gång, 

för att sedan komma tillbaka till leken när det behagar barnet. Hon menar att detta ger barnen 

en frihet att själv reglera leksituationens spänning. 

 

Förskolegårdens underlag bör vara varierande. Norén-Björn (1993) anser att man inte ska 

anlägga gångar och stigar i utformandet av gården, utan man bör vänta tills barnen bildar egna 

naturliga stigar. Hon anser även att marken ska vara varierande och spännande. På så sätt kan 

barnen rita och gräva på det mjuka underlaget, men även studsa bollar och cykla på det hårda 

underlaget. 

 

2.2.5 Genus i förskolan 

 

Svaleryd (2002) nämner begreppet genus som ett socialt skapat kön, som i en pedagogisk 

verksamhet synliggör mönster för vad som är typiskt för pojkar respektive flickor. Hon menar 

att pojkar och flickor inte alltid passar in i de genusmönster som skapats. Flickor leker inte 

alltid i dockvrån och pojkar klättrar inte alltid i klätterställningen. Christian Eidelvald (2009) 

skriver i sin avhandling att vi vuxna tror att vi bemöter varje barn individuellt och utifrån 

barnets personlighet. I själva verket är det förutfattade meningar som bidrar till hur vi bemöter 

barnen. Även Henkel (2009) menar att detta är något som vi sedan mer omedvetet tar med oss 

i livet. Hon menar att vi bemöter barn på olika sätt utifrån de förväntningar vi har hur pojkar 

och flickor bör bete sig. 
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Henkel (2009) anser att flickor ofta tilldelas rollen som ”hjälpfröken”. Hon menar att flickor 

ofta ses som duktiga och ska hjälpa fröken med att skapa ro i barngruppen genom att agera 

”stötdämpare” mellan två pojkar. Pojkar i sin tur ses ofta som bråkiga och högljudda 

(Svaleryd, 2002).  

 

Langlo Jagtoien m.fl. (2002) nämner att olika studier visar på att det finns en viss skillnad i 

flickor och pojkars beteende. Forskarna menar att pojkarnas lek är mer fysiskt påfrestande än 

flickornas lek. De anser helt enkelt att pojkarnas aktivitetsnivå är högre än flickornas. 

 

 

 

 

3 Metod 
 

3.2 Urval 

 

Undersökningen grundar sig på observationer på två olika förskolor. Jag har valt att fokusera 

på utemiljön och använder därför en ”stor gård” och en ”liten gård” i denna studie. Dessa 

förskolor är valda utifrån gårdarnas storlek och utformning. Den stora gården är ungefär 

dubbelt så stor som den lilla gården. Det är utifrån det väldigt intressant att se om barn är mer 

fysiskt aktiva på den stora gården med tanke på de har betydligt större ytor att röra sig på än 

barnen på den lilla gården.  

 

Efter valet av dessa förskolegårdar samtalade jag med en pedagog på varje förskola om denna 

undersökning. Vi bestämde därefter gemensant vilka barn som skulle observeras, då det skulle 

bli svårt att observera alla barn på förskolan. Därefter valdes tre flickor (3 år, 4 år och 5 år) 

och tre pojkar (3 år, 4 år och 5 år) på varje förskola ut för att delta i undersökningen. Detta 

gjordes för att få en så bra spridning som möjligt i undersökningen. 

 

Jag är ett känt ansikte på båda förskolorna då jag tidigare gjort min verksamhetsförlagda 

utbildning på en av förskolorna och några fältstudieuppgifter på den andra förskolan.  

 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

 

Den valda metoden för denna studie är observationer. Anledningen till att jag valde just denna 

metod är för att jag tror att de insamlade materialet kan ge en bra grund för bearbetning av 

mina frågeställningar. Johansson och Svedner (2010) menar att observationsmetoden ofta har 

betraktats som svår och komplicerad, men att detta nu har ändrats och att observation som 

metod blir mer och mer vanlig i undersökningar. Författarna menar att detta beror på att 

metoden är lätt att använda och att den troligen är mer givande i vissa former av 

undersökningar. Denna metod valdes även för att på bästa sätt få fram ett tydligt resultat 

utifrån mina frågeställningar. 
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Johansson och Svedner (2010) upplyser om hur viktigt det är med planering innan 

observationstillfällena äger rum. De menar att man kan använda sig utav en 

observationsmanual i förberedandet av en observation. Jag har utgått delvis från en sådan 

manual i denna studie, och har då tagit upp vissa punkter i observationsblanketten som 

författarna ansåg viktiga för att en observation skulle kunna genomföras på ett bra sätt. 

 

En observationsblankett har sammanställts där jag bland annat tar upp några utav de punkter 

som Johansson och Svedner (2010, s 41) ansåg viktiga. Därefter har blankettens första sida 

delats in i olika rutor där olika lekredskap och aktiviteter står skrivna. Under dessa aktiviteter 

står det ”flicka/pojke” för att på ett tydligt sätt visa att jag observerar barnen efter kön. På sida 

två finns ett linjerat blad där egna tankar och reflektioner under observationstillfället kan 

antecknas.  

 

Under själva observationstillfällena har denna blankett används och jag har då antecknat vad 

jag ser med en penna. Jag har cirkulerat på förskolegården och tittat vart barnen befinner sig 

och därefter antecknat detta med ett streck, och ibland gjort anteckningar om jag ansåg det 

relevant för undersökningen. För de barn som var nyfikna och hade funderingar på vad jag 

gjorde har jag förklarat varför jag var där och vad jag gjorde.  

Observationerna genomfördes på den lilla gården på förmiddagarna och på den stora gården 

på eftermiddagarna. Detta utfördes under fyra dagar. Dagarna var dock inte sammanhängande 

då barnen under vissa dagar inte var ute. Jag hade regelbunden kontakt med pedagogerna på 

förskolorna och bestämde tillsammans med dem vilka dagar observationerna skulle äga rum. 

 

Pojkar och flickor delades även upp under observationstillfällena för att jag lättare skulle se 

vilka aktiviteter barnen valde. Uppdelningen utfördes även av praktiska skäl då det skulle 

underlätta att ha färre barn att observera under en viss tidsrymd. Jag delade då upp pojkar och 

flickor och observerade först flickorna i 15-20 minuter och därefter pojkarna i 15-20 minuter. 

Under observationstillfällena har jag noterat vart barnen leker, och utifrån det sett hur ofta de 

byter aktivitet och vart barnen mestadels leker. 

 

 

 

 

3.4 Procedur 

 

Förskolecheferna på respektive förskola kontaktades, och jag presenterade mig och min tanke 

med undersökningen. Efter att förskolecheferna gett sitt godkännande angående undersökning 

så kontaktades en pedagog på varje förskola. Därefter bestämdes ett möte där jag förklarade 

hur undersökningen skulle gå till. Vi bestämde då gemensamt vilka barn som skulle delta i 

undersökningen och gav därefter ut information till barnens föräldrar. I informationen 

berättade jag lite om mig själv och vad syftet med undersökningen var. Jag var även tydlig 

med att poängtera att barnens eller förskolans namn inte kommer att namnges i arbetet.  

 

När jag var på besök på förskolorna gick jag runt och studerade vad som fanns på utegården 

och vart barnen lekte. Anteckningar gjordes utifrån de placerade och arrangerade föremål som 

fanns på varje gård och därefter utfördes en sammanställning om vad och vilka arrangerade 

lekredskap det fanns på de båda gårdarna. Därefter gjordes ett observationsschema där jag 

lade fokus på gårdens utformning och vilka lekredskap som de båda gårdarna hade 
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gemensamt. Det fanns likadana lekredskap på båda förskolegårdarna och därför valde jag att 

fokusera på detta.  

 

 

3.4.1 Definition av olika begrepp i observationsschemat 

 

 

Lek i bilen: Barnen leker i, vid eller bredvid bilen. 

 

Gungar: Barnen gungar antingen i en vanlig gunga, på ”hästgungorna” eller på en stor gunga. 

 

Cyklar: Barnen cyklar eller åker sparkcykel på gården. 

 

Lek i sandlådan: Barnen leker i, vid eller bredvid sandlådan 

 

Klätterlek: Barnen klättrar i klätterställningen eller på annan plats. 

 

Bollspel: Barnen leker eller spelar med bollar.  

 

Rörelse/springlek: Barnen leker exempelvis ”jagalekar”, ”följa John” eller annan rörelselek 

där barnen är fysiskt aktiv. 

 

Avskild lek: Barnen går iväg, till en avskild plats för att leka. 

 

Övrigt: Barnen är aktivitetslös. Barnen är stillastående. 

 

 

 

 

 

3.4 Databearbetning 

 

Efter varje observationstillfälle har jag renskrivit mina eventuella anteckningar på datorn, för 

att sedan bearbeta och analysera det insamlade materialet. Analysdelen är gjord på så sätt att 

en sammanställning av alla observationer gjorts och därefter har jag skapat ett diagram för 

varje lekredskap och aktivitet. Därefter har jag analyserat resultatet med utgångspunkt i mina 

frågeställningar 

 

 

 

 

 

. 

 

 



 9 

3.5 Etiskt förhållningssätt 

 

Johansson och Svedner (2010) menar att man ska visa respekt och ta hänsyn till de människor 

som deltar i undersökningen. Här följer några etiska punkter som jag följt i min studie: 

 

 ”Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen 

får medverka” (s.20) 

 ”Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas” (s.20) 

 ”Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen och 

få sina frågor sanningsenligt besvarade” (s.20) 

 

 

4 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa det resultat jag fått fram utifrån mina observationer. 

Jag kommer att presentera de resultat jag fått från respektive gård för att sedan göra en mer 

ingående jämförelse mellan dessa gårdar.  Jag kommer även att göra en jämförelse mellan 

flickor och pojkars aktivitetsval på respektive gård för besvarandet av frågeställning nr 2. 

 

 

 

4.4 Resultat från ”lilla gården” 

 

Förskolan som har den lilla gården angränsar till en skola med tillhörande skolgård. 

Avgränsningen som finns mellan skolgården och förskolegården är ett staket. På den lilla 

gården finns det en sandlåda, bil, gungställning, ett förråd, klätterställning med rutschkana 

och två ”hästgungor”. Dessa lekredskap omges av asfalt, gräs och bärbuskar. Mitt på gården 

finns det yta för springlek. På lilla gården är det cirka 45 barn i åldrarna 1-5 år ute samtidigt. 

 

Barnen på den lilla gården väljer att aktivera sig mest med cykling, lek i sandlådan, klättring i 

klätterställningen och övrig aktivitet. I kategorin övrig aktivitet stod barnen mycket vid 

staketet och sökte upp skolbarnen. Detta var något som skedde ett flertal gånger under 

observationstillfällena.  

 

 Resultatet visar antal gånger som barnen leker eller aktiverar sig med dessa lekredskap (figur 

1-4). 
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Figur 1: Antal gånger barnen cyklar         Figur 2: Antal gånger barnen leker i sandlådan 
 
 

 
 

  
 
Figur 3: Antal gånger barnen klättrar Figur 4: Antal gånger barnen är aktivitetslösa 

 

 

 

 

 

Några aktiviteter som barnen på den lilla gården aldrig eller mer sällan aktivera sig med var 

lek i bilen, gunga, bollspel, avskild lek och rörelse/springlek (figur 5-7). 

 

 

 
 
Figur 5: Antal gånger barnen leker i bilen                   Figur 6: Antal gånger ett barn utövar ren rörelse/springlek 
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Diagram 7: Antal gånger barnen leker avskilt 

 

 

Aktiviteter som gunga och bollspel var det inte något barn som utöva och därför har jag inte 

skapat något diagram för dessa kategorier. 

 

 

4.5 Resultat från ”stora gården” 

 

Förskolan som har den stora gården ligger i ett bostadsområde med närhet till skogen. Gården 

avgränsas med ett staket och på baksidan har förskolan en grind som leder direkt ut till ett 

skogsparti. På gården finns det tre gungställningar, varav en har en ”stor gunga” som fler barn 

kan gunga på samtidigt. Gården har även två sandlådor, rutschkana, kulle, balansstenar, bil, 

koja och förråd. Allt detta omges av gräs, asfalt och bärbuskar. Gården har stora ytor för 

spring och rörelselek. På två av mina observationstillfällen hade stora gården en 

”cykelfridag”. Detta innebär att barnen inte får använda förskolans cyklar under utevistelsen. 

På stora gården är det cirka 40 barn i åldrarna 3-5 år ute samtidigt. 

 

Barnen på den stora gården väljer att aktivera sig mest med att gunga, leka i sandlådan, utöva 

rörelse/springlek och avskild lek. Även detta resultat visar antalet gånger barnen leker med 

eller aktiverar sig med dessa redskap (figur 1-4). 

 

 

 
 
Figur 1: Antal gånger barnen gungar                         Figur 2: Antal gånger barnen leker i sandlådan 
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Figur 3: Antal gånger barnen utövar ren rörelse/springlek Figur 4: Antal gånger barnen leker avskilt 

 

 

Barnen på den stora gården väljer att aktivera sig med alla de kategorier jag hade med i min 

observationsblankett. Däremot finns det några aktiviteter som inte utövades lika flitigt som de 

mest populära aktiviteterna. 

 

  

Dessa aktiviteter är de som utövades minst på den stora gården (figur 5-9).  

 

 
 
Figur 5: Antal gånger barnen leker i bilen  Figur 6: Antal gånger barnen cyklar 

 

 

 

 
 

Figur 7: Antal gånger barnen klättrar               Figur 8: Antal gånger barnen utövar bollspel 
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Figur 9: Antal gånger barnen är aktivitetslös 

 

 

 

 

4.6 Jämförelser av samtliga observationer 

 

Barnen på den lilla gården byter aktivitet 71 gånger. Barnen på den stora gården byter 

aktivitet 84 gånger. På båda gårdarna valdes sandlådan flest gånger och bollspel minst gånger. 

De största skillnaderna kan man se i kategorierna avskilt, gunga och övrigt. 

 

 

Tabell 1: En jämförelse av samtliga observerade aktiviteter på lilla och stora gården 

Lilla gården Stora gården

Gunga 0 14

Cykla 11 7

Sandlåda 15 18

Klätterlek 12 4

Lek i bil 2 7

Springlek 8 10

Bollspel 0 3

Avskilt 7 17

Övrigt 16 4  
____________________________________________________________________ 
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5 Diskussion 
 

Min första frågeställning var ”Hur kan förskolans utemiljö påverka barns val av aktiviteter?” 

Utifrån undersökningens resultat påverkar förskolans utemiljö barnens val av aktiviteter till en 

viss del. Det som är intressant i denna fråga är vart barnen mest leker, och om gårdens 

utformning har någon betydelse för barnens val av lek 

 

Om man då ska ställa dessa två förskolegårdar bredvid varandra ser man tydligt en skillnad. 

Storleken och utformningen skiljer sig ganska rejält. Ska man däremot fokusera på de 

lekredskap som barnen har att tillgå skiljer det sig inte lika mycket. Om man enbart ska utgå 

från de arrangerade och statiska lekredskapen som jag valt att fokusera till stor del på, så 

skiljer sig gårdarna inte så mycket från varandra.  

 

Barnen på den stora gården har alla möjligheter till rörelse/springaktiviteter, bollspel och 

klätterleker och trots det är aktiviteter som kretsar kring de arrangerade lekredskapen de som 

är populärast bland barnen. Antalet gånger barnen lekte springlek på båda förskolorna skiljer 

sig inte mycket från varandra, trots det att gårdarna skiljer sig radikalt från varandra. Barnen 

på den stora gården utnyttjar inte de springmöjligheter de har. Barnen på den lilla gården har 

inte samma möjligheter, trots detta är springlek något som sker ofta på gården. Studien visar 

att de aktiviteter som är populärast på båda förskolorna är sådana aktiviteter som kräver lite 

utrymme. Vid en jämförelse kan man tydligt se att barnen på lilla och stora förskolans utegård 

har ungefär lika många gånger aktiverat sig genom spring/rörelselek (tabell 1). 

Avskild lek är något som Norén-Björn (1993) anser som en viktig del i utformningen av en 

förskolegård. Avskild lek förekommer på båda förskolorna, men då i större utsträckning på 

den stora gården. Tabell 1 visar att antalet gånger barnen leker avskilt skiljer sig. Detta ger oss 

en tydlig bild av vilken skillnad det är på gårdarna utifrån detta perspektiv. Barnen på den 

stora gården har goda möjligheter till avskild lek vilket de verkligen tar till vara på. Barnen 

går ofta iväg och leker avskilt på gården. Dessa möjligheter är inte lika stora på den lilla 

gården där barnen inte i samma utsträckning kan leka avskilt. Barnen på den lilla gården 

gjorde dock sitt bästa för att leka avskilt då de några gånger kröp in bakom bärbuskarna och 

lekte. Några av barnen på den lilla gården gick även iväg längst ner i hörnet av förskolans 

gård för att hitta en avskild plats. Något som skulle kunna åtgärdas på den lilla gården i detta 

fall är att exempelvis skapa en koja i utkanten av gården, dit barnen kan gå när de vill leka 

avskilt. På den stora gården fanns det en sådan koja mitt på gården. Den användes inte så 

mycket och jag anser att detta kan beror på placeringen. När en koja står mitt på gården 

kanske barnen inte finner den lika tilltalande som de skulle göra om den stod på en avskild 

plats. Barnen på den stora gården har andra möjligheter till avskild lek och därför anser nog 

inte pedagogerna det nödvändigt att omplacera kojan 

 

Barnen på den lilla gården hade ett högt antal i kategorin ”övrigt”. Detta beror till stor del på 

att skolbarnen stod på ena sidan staketet och tog kontakt med förskolebarnen. Förskolebarnen 

i sin tur tycker att detta är intressant och avbryter då leken för att gå till staketet för att samtala 

med skolbarnen. Men så fort skolbarnen lämnar skolgården återgår barnen till någon lek.  

 

Cykling är något som är populärt hos barnen på de båda gårdarna, och då speciellt på den lilla 

gården. Den stora gården har en ”cykelfridag” på onsdagar. Under två av dessa fyra tillfällen 

som jag var på stora gården och observerade, hade de en cykelfridag. Anledningen till att 

pedagogerna infört en cykelfridag på förskolan är för att barnen ska utöva andra aktiviteter än 

bara cykling. Enligt pedagogerna på förskolan ägnade sig barnen mest åt cykling och därför 
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ansågs det nödvändigt att införa en sådan dag. När jag var där under onsdagarna såg man 

tydligt en förändring i barns val av aktiviteter. Barnen lekte längre stunder med vald aktivitet 

under dessa dagar då cykling inte var tillåtet. Barnen lekte även mer rörelselekar och bollekar 

under dessa dagar.  

 

Just bollspel var något som inte förekom särskilt ofta på någon utav gårdarna. På lilla gården 

beror nog detta på att de öppna ytorna inte räcker till. Det finns helt enkelt inte plats för 

bollspel mitt på dagen då alla barn är ute samtidigt.  

 

På den stora gården såg jag även en tendens till att barnen byter aktiviteter oftare än vad 

barnen på den lilla gården gjorde. En anledning till detta kan vara att barnen på den stora 

gården har för många valmöjligheter när det gäller uteleken. De har bland annat tre olika 

gungställningar och två stora sandlådor att välja bland. Barnen kan inte finna ro i en aktivitet 

utan måste byta för att bibehålla spänningen och tempot i aktiviteterna. 

 

Att gunga var en aktivitet som var populär på den stora gården, medans barnen på lilla gården 

aldrig gungade. Detta beror självklart på att det enbart finns småbarns gungor på lilla gården, 

men jag tror att barnen, oavsett ålder gillar att gunga. Barnen på den lilla gården aktiverar sig 

inte med detta, på grund av utformningen av just det lekredskapet Granberg (2000) menar att 

det är när barnen gungar som de utvecklar det vestibulära sinnet. Barnen på den stora gården 

har väldigt goda möjligheter till att gunga då det finns tre stycken gungställningar på gården. 

Den ”stora gungan” som barnen kan gunga flera stycken på är väldigt populär. Där kan 

barnen utveckla sin förmåga att samarbeta då de måste samsas och få plats samtidigt på den 

stora gungan.  

 

En aktivitet som är populär på den lilla gården är klätterlek (tabell 1). Där ser man tydligt att 

barnen på den lilla gården aktiverar sig med klätterlek mer ofta än barnen på den stora gården. 

Trots att möjligheterna till klätterlek är begränsade på den lilla gården är det en populär 

aktivitet bland barnen. 

 

Min andra frågeställning är ”Finns det någon skillnad på pojkar och flickors val av 

aktiviteter?”. I bakgrundsavsnittet tog jag upp vad Langlo Jagtoien m.fl. (2002) ansåg om 

pojkar och flickors fysiska aktivitet. Författaren hänvisar till annan forskning och menar att 

pojkar och flickors fysiska aktivitet skiljer sig från varandra. I min undersökning är detta 

något som inte riktigt stämmer överens med dessa åsikter. I resultatet kan man se de tre mest 

populära kategorier för flickor. Dessa tre är: Lek i sandlådan, klättring och övrig aktivitet. 

Resultatet för pojkar visar att de populäraste aktiviteterna är: Cykla, lek i sandlåda och övrig 

aktivitet. Det som skiljer pojkar och flickor åt i detta sammanhang är alltså klättring och 

cykling. Utöver det så aktiverar sig pojkar och flickar på den lilla gården åt ungefär samma 

aktiviteter. 

 

Det resultat jag fått från den stora gården såg ungefär likadant ut som resultatet från den lilla 

gården. De tre populäraste aktiviteterna hos flickorna var: Lek i sandlådan, avskild lek och 

springlek. De tre populäraste aktiviteterna hos pojkar var: Gunga, avskild lek och lek i 

sandlådan. Även på denna gård var det endast en aktivitet som skilde de åt. På den stora 

gården var det gunga och springlek som flickor och pojkar inte hade gemensamt. För att 

återgå till vad Langlo Jagtoien m.fl. (2002) anser om fysisk aktivitet så stämmer inte detta i 

det resultat jag fått. Jag anser att pojkar och flickor generellt är lika mycket fysiskt aktiva i 

leken. Det är troligtvis flickor och pojkars förväntade beteende som styr våra tankar i denna 

fråga (Henkel, 2009). 
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5.1 Tillförlitlighet 

 

Trovärdigheten i det resultat jag fått anser jag vara relativt god. Jag tror dock att stora gårdens 

”cykelfriadag” kan ha påverkat utgången av resultatet. Eftersom cykling var populärt i vanliga 

fall på stora gården så tror jag att detta till en del påverkade resultat. En annan faktor som kan 

ha påverkat resultatet är antalet observationstillfällen. Eftersom detta är en liten studie fanns 

det inte tid för fler observationer. Jag tror därför att resultatet kan visa sig annorlunda vid en 

större studie.  

 

Om jag hade utfört en större studie tillsammans med någon hade man kunna observerat 

dubbelt så många barn för att öka undersökningens trovärdighet. Resultatet hade då blivit 

bredare och mer tillförlitligt. 

 

Man bör även tänka på att undersökningen har haft begränsad tid. Därför kan man inte dra för 

generella slutsatser. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

 

Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att ta reda på hur man på bästa sätt kan 

ändra på den befintliga utemiljön på förskolan, så att den tillfredställer alla barn och deras 

olika behov. Det är även intressant att se om detta spelar någon roll eller om barnen 

fortfarande leker med samma arrangerade föremål trots att man tydligt synliggör andra 

möjligheter för barnen. 
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7 Bilaga 1 

 

Tid:  Datum:  Plats:  Tillfälle: 

 

Antal ggr ett barn leker i bilen 

 

Flicka                                                 Pojke 

Antal ggr ett barn gungar 

 

Flicka                                                            Pojke 

Antal ggr ett barn cyklar 

 

Flicka                                                     Pojke 

Antal ggr ett barn leker spring/rörelselek 

 

Flicka                                                           Pojke 

Antal ggr ett barn leker i sandlådan 

 

Flicka                                                     Pojke 

Antal ggr ett barn har klätterlek 

 

Flicka                                                             Pojke 

Antal ggr ett barn leker bollspel 

 

Flicka                                                   Pojke 

Avskild lek                              Övrigt 
                      

Flicka         Pojke             Flicka            Pojke                                                    
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Reflektioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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8 Bilaga 2 
 

Information till dig som förälder/vårdnadshavare  

Hej!  

Jag går min sista termin på lärarutbildningen, Högskolan i Gävle. Det är nu dags för mig att 

skriva mitt examensarbete.  

Jag kommer att undersöka utemiljön på förskolan och även pojkar och flickors val av 

uteaktiviteter. Detta kommer jag att undersöka genom att observera barnen i deras fria lek på 

utegården. 

Nedan får ni föräldrar/vårdnadshavare fylla i ert ställningstagande angående ert barns deltagande 

i undersökningen.  

Barnens, pedagogernas och förskolans namn samt plats kommer att avidentifieras helt i 

mitt examensarbete.  

Har ni några frågor prata då med pedagogerna på avdelningen som vidarebefordrar frågorna till 

mig.  

 

Med vänlig hälsning:  

Therese Gruvman 

_________________________________________________________________________ 

Kryssa i en av rutorna, klipp ut och lämna till personalen på förskolan.  

 

Förälder/Vårdnadshavare medgivande  

 

  JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat  

 NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerat  

 

_______________________________________________________________  

(Barnets namn)  

 

________________________  

(Datum)  

 

____________________________________________________Tel:________________  

(Målsmans underskrift) 
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