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Sammanfattning:  
 
Syftet med denna undersökning är att se hur barn använder sig av sin utegård på förskolan och 
vilket lekredskap och vilka lekområden på gården som används. Eventuella skillnader mellan 
pojkar och flickors val av aktivitet på gården undersöks, samt om det är någon skillnad mellan 
de två åldersgrupperna 1-3 år och 4-5 år. Metoden som använts är observation i form av ett 
observationsschema. 
Resultatet visar hur de olika områdena används och vissa används i större utsträckning än 
andra områden. Det visade sig också att en del barn är i behov av stöd från en pedagog när de 
leker. En del lekar påverkades av vädret och en del lekar fångade alla barnens intresse, oavsett 
ålder ock kön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Barn, förskola, förskolegård, lek, utomhuslek.
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1 INLEDNING 
 
Jag har valt att studera hur barnen använder sig av sin utegård på förskolan, deras val av lek 
och lekområde. Det är också relevant för mig att se om det är skillnad mellan pojkar och 
flickor i val av lekområde och vilka lekar som förekommer mest. Skillnad mellan 
åldersgrupperna är för mig också intressant, om och hur det skiljer sig i deras val av 
lekområde och lekar. Det är viktigt som pedagog att vara medveten om barnens lekar just för 
att lek är en sådan viktig del i barns uppväxt och utveckling. Det är också viktigt att tillgodose 
barnens behov genom att vara medveten om vilka lekar och områden på utegården som 
används. Många forskare menar att barn behöver vara fysisk aktiva för att utvecklas på ett bra 
sätt. Förskolorna och utegårdarna kan se väldigt olika ut, en del förskolor ligger i ett 
tätbebyggt område vilket gör att deras gård ofta blir begränsad. En del förskolor ligger ute på 
landet bland stora grönområden vilket gör att gården ofta är större. Mårtensson (2004) 
beskriver att barn på olika förskolor har olika förutsättningar till att utvecklas genom 
utomhusvistelsen eftersom alla förskolors utegårdar är så olika varandra i storlek och 
mängden redskap. Vidare menar Mårtensson att barn ska ha tillgång till att kunna springa på 
stora öppna ytor, upp och ner för backar och att just det är viktigt inom leken, att kunna röra 
sig obehindrat. 
 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Styrdokument 

Det finns idag ingen anvisning i läroplanerna om hur mycket tid som ska avsättas för fysiska 
aktiviteter i förskolan och skolan, men enligt regeringen bör det avsättas minst 30 minuter per 
dag (Dahlgren 2007). 

Förskolans styrdokument utgörs av Lpfö98 (rev.2010) som beskriver de mål och riktlinjer 
som förskolan ska sträva efter i sitt arbete med barnen. 

I läroplanen beskrivs det att:  

 

• ”förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (sid 6), 

• "barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och läran de såväl 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö.” (sid.7), 

• ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 
förmåga att leka och lära” (sid 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” (sid 10), 
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• ”arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 
utrymme i verksamheten” (sid 12). 

 

1.2 Litteraturgenomgång  
 
1.2.1 Barns utevistelse 
 
En mängd forskning pekar på att människor i alla åldrar i allmänhet mår bra av att vistas ute i 
naturen. Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman (2011) och Grahn (1997) menar 
att när människor vistas utomhus så fungerar naturen runt omkring som ett lugnande medel 
för kropp och själ. Kroppen och hjärnan återhämtar sig när vi vistas i naturen. 
 
Idag arbetar fler och fler förskolor och skolor för att utomhusvistelsen ska bli en naturlig del 
av undervisningen. Brügge och Szczepanksi i Brügge, Glantz & Sandell (2011) menar att vi 
kan hämta inspiration och kunskap från naturen. Vidare anser de att friluftsliv är ett sätt för 
utmaningar, problemlösning, samarbete och där man kan använda sin kreativitet. Granberg 
(2000) menar om att småbarn får muskulär erfarenhet och att det förankras i det kinestetiska 
minnet. Hon påpekar också att utemiljön måste stimulera småbarns behov så att de får en 
allsidig motorisk övning. Ellneby (2007) menar att barn kan utveckla sin motorik på ett bra 
och varierat sätt genom att vistas i en miljö med saker som de kan klättra över, krypa under, 
springa, hoppa o.s.v. Vidare menar hon att den bästa träning barn kan få för att utveckla sin 
motorik är att vara just fysiskt aktiva. 
 
Grahn (1997) menar att naturen är ställe där barn kan skapa sina egna ställen och att naturen 
är fri från vuxnas syfte och föreställningar om olika användningsområden, barnen blir mer fri 
i sitt skapande med hjälp av fantasin. 
 
 
1.2.2 Barns lek 
 
Leken har redan under antiken varit betydelsefull för barns lärande. Platon (427-347 f.Kr.) 
som var en grekisk filosof ansåg att leken skulle domninera barns lärande eftersom han ansåg 
att det gick lättare för barn att lära in med hjälp av leken (Granberg, 2004). 
 
Det är svårt att definiera leken med några få ord. Genom den kan barn utvecklas på olika sätt, 
till exempel kan de bearbeta händelser och erfarenheter, utmana sina fysiska förmåga, 
utveckla språk och sociala färdigheter (Grindberg & Jagtøien, 2000). 
 
Något som är ofrånkomligt under barns uppväxt är leken menar Olsson (1995). Hon menar 
även att lusten är ett nödvändigt redskap för att leken ska utvecklas och hållas vid liv. Enligt 
Ekelund (2009) har miljön betydelse för att leken inte ska upphöra, miljön ska vara tillräckligt 
utmanande och spännande för barnet. Barn lär sig mycket genom att leka men speciellt fyra 
saker som barn tränar sig på genom att leka; perception, motorik, samspel och fantasi menar 
Olsson (1995). 
 
Barn har inte för avsikt att i leken utvecklas, utan de är mitt i leken och det är själva leken i 
sig som är betydelsefull menar Grindberg & Jagtøien (2000). Jagtøien (2002) menar att leken 



3 
 

är ett sätt för barn att lära sig lösa konflikter som kan uppstå. Genom dessa erfarenheter får 
barn kunskap om olika strategier som fungerar för hålla leken vid liv. 
 
1.2.3 Genus inom leken 
 
Forskning om hur barn förhåller sig till en fysisk miljö visar att pojkar och flickor förhåller 
sig på olika sätt till den miljön menar Sandberg (2008). Hon beskriver att forskningen visar att 
pojkar behöver ett större utrymme för fysisk lek än vad flickor behöver. Pojkar har dessutom 
en mer högljudd och tävlingsinriktad lek. Vidare beskriver hon att flickor leker i mindre 
grupper och leken sker helst inomhus. 
 
Löfdahl (2004) menar att både inom forskning och i praktiken så kategoriseras barn i olika 
kategorier som till exempel små barn, stora barn, pojkar och flickor. Även pojklekar och 
flicklekar kategoriseras in inom forskningen och i praktiken. 
 
Den undersökning som Löfdahl (2004) har genomfört visar att flickor och pojkar leker 
gemensamma lekar men att de har olika teman inom lekarna som de föredrar mer än andra, de 
har favorittema inom leken. Hon menar att pojkar leker lekar som innehåller spännig, äventyr, 
stor och liten medan flickor leker lekar som innehåller makt, maktlöshet och 
omhändertagande. Hon påpekar också att då barnen leker en gemensam lek så är det oftast 
pojkarnas favoritteman som gör grunden för den gemensamma leken. 
 
 
1.2.4 Förskolegården 
 
Olsson (1995) är som många andra av åsikten att en asfalterad skolgård varken är inbjudande 
eller ger känslan av delaktighet. Trots detta så är det ofta just de skolgårdar som fastnar i vårt 
minne menar hon. 
  
Granberg (2000) anser att en utegård bör planeras efter säkerhet, ostördhet, utifrån gruppen 
och aktiviteter. Hon påpekar också att det måste finnas utrymme för olika aktiviteter som till 
exempel springlek. Springlekar ska kunna utföras samtidigt som de minsta barnen ska kunna 
gå runt och utforska miljön utan att riskera att bli omkullsprungna. Olsson (1995), Granberg 
(2000) och Mårtensson (2004) delar åsikten att barn bör kunna ha tillgång till ostörd lek. 
Författarna menar att det är viktigt att barn själva kan välja att gå undan till en avskild plats 
för att leka och sedan kunna välja att komma tillbaka när barnet själv vill. 
 
Grahn (1997) beskriver att barn i en fysisk miljö kan testa sina förmågor och även 
begränsningar. Han menar att i den fysiska miljön kan de få det utrymme som behövs för att 
skaffa sig erfarenhet och kunskap och även utveckla sina förmågor, där kan de också tillåta 
sig att ge utlopp för sina känslor. 
 
 
1.2.5 Lekredskap 
 
Många förskolor har fasta lekredskap som till exempel: gungor, gunghästar, klätterställning 
och rutschkana. Dessa redskap är till för att barn ska kunna använda och utveckla sin motorik 
(Granberg, 2000). Just dessa fasta lekredskap, i en offentlig barnmiljö, anser Olsson (1995) är 
utformad efter små barns behov. Hon menar att dessa fasta redskap gör att barns val av lek 
och aktivitet blir förutbestämd och att deras spontana lek hämmas, till exempel där det står en 
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gungställning där ska man gunga. Eftersom det sällan finns många gungor så blir antalet barn 
som kan gunga begränsad påpekar hon. 
 

1.3 Frågeställningar 
Dessa frågor kommer jag att utgå ifrån i min undersökning: 
 
1) Hur utnyttjas förskolegårdens olika områden av barnen? 
2) Är det någon skillnad mellan pojkar och flickors lekar utomhus? 
3) Är det någon skillnad mellan barnens åldersgrupper i val av lekar? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 
 
Den förskola som undersökningen har genomörts på är en kommunal förskola som ligger 
några mil utanför en stad i mellersta Sverige. Förskolan har två avdelningar med totalt 32 
barn. En avdelning består av barn mellan 1-3 år och en avdelning med barn i åldrarna 4-5 år. 
Jag har valt att använda mig av båda avdelningarna i min undersökning, dels för att det kan bli 
eventuella bortfall och dels för att avdelningarna har olika åldersgrupper. Det är för mig 
relevant att ha med båda åldersgrupperna i undersöknngen. 
 
Innan undersökningen började så kontaktades förskolechefen. Jag presenterade mig och 
berättade om min undersökning. Efter att förfrågan om att göra undersökningen på förskolan 
blev godkänd så informerade förskolechefen pedagogerna vid ett av deras möten om mig och 
min uppgift. Efter de kontaktades förskolan och tillsammans med pedagogerna kom vi 
överens om en dag och tid för en första träff. Under det första besöket informerades 
pedagogerna mer grundligt om vad som skulle undersökas och hur det skulle genomföras. 
Information till barnens föräldrar delades ut vid detta tillfälle och i informationen 
poängterades att varken förskolan, pedagogerna eller barnen skulle gå att identifiera i arbetet. 
I denna information ingår det att föräldrarna ska ge sitt godkännande om att barnen får 
observeras eller ej. Efter ca tre veckor samlades alla papper om godkännande av observation 
in och kom då överens med förskolans pedagoger om när observationerna skulle börja. 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
För att få svar på mina frågor så har jag valt observation som metod som jag har genomfört 
med papper och penna. Observation anser jag vara den bästa metoden för just denna typ av 
undersökning. Kylén (1994) beskriver att genom observation kan vi får en bra bild av vad 
som sker i verkligheten, här och nu. Johansson & Svedner (2010) menar att denna metod har 
länge setts som svår och komplicerad men att metoden nu används ofta inom olika 
undersökningar. Johansson & Svedner påpekar också att det är viktigt att planera och 
förbereda innan observationen genomförs, till exempel kan det vara lämpligt att använda sig 
av en observationsmanual till sina förberedelser. En observation kan utföras på olika sätt och 
jag har valt att använda mig av ett observationsschema (se bilaga 2) som jag själv har 
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utarbetat. Utöver schemat så jag har fört anteckningar över det som varit relevant. Dessa 
anteckningar har gjorts direkt efter observationerna. 
 

 

2.3 Procedur 
 
Mina observationer har ägt rum på förmiddagarna mellan ca kl: 09.15-11.15. Ingen större 
presentation gjordes för barnen då jag gjorde observationerna, jag hade tidigare presenterat 
mig för barnen och vid observationerna hälsade jag på barnen innan jag började observera. De 
hade tidigare blivit informerade av pedagogerna om att jag skulle komma och kolla på när de 
lekte utomhus. De verkade nöjda med den informationen av pedagogerna och att jag 
presnterat mig själv eftersom inget barn frågade mig under observationerna om vem jag var 
eller vad jag gjorde. 
 
Gården är uppbyggd på ett bra sätt och är lämplig för just observationer då den är öppen och 
det är fri uppsikt över nästan hela gården. Min placering var i mitten av gården eftersom 
uppsikten åt alla håll var bra därifrån. Jag har varierat med att stå still och gå runt och 
observera barnens lek vid de olika områdena. Några gånger har observationerna gjorts väldigt 
nära barnen för att få en uppfattning om vad de leker. Observationerna har börjat omgående 
efter att jag hälsat på pedagoger och barn då jag kom till förskolan. Alla observationer har 
utförts på samma sätt vid alla tillfällen. Observationsschemat innehåller olika kategorier vilket 
gör det enkelt kan fylla i under observationen (se bilaga 2). 
 

2.4 Analysmetoder 
 
Efter varje observationstillfälle kompletterade jag med anteckningar som jag ansåg vara 
relevanta. Anteckningarna i observationsschemat renskrevs efter varje tillfälle. Efter det gick 
jag igenom observationen några gånger så jag fick en uppfattning om vilka aktiviteter som 
barnen gjort under varje observationstillfälle. Efter att alla observationer var renskrivna och 
sammankopplade med kompletterande anteckningar gjordes en grundligare analys genom att 
läsa igenom alla observationer ett flertal gånger och kategorisera olika händelser. 
Kategorierna blev till en börjar många men under analysens gång blev kategorierna färre och 
mer strukturerad. 
 
Inga namn på varken barn eller pedagoger har skrivits ner i observationerna. Jag har istället 
använt mig av benämningen pedagog och förkortningar som f och p om det gäller en pojke 
eller flicka. För att skilja på vilken åldersgrupp det gäller så har jag skrivit ut första bokstaven 
på vilken avdelning de tillhör i observationsschemat och i anteckningarna. På så vis har jag 
kunnat hålla isär pojkar, flickor och de två åldersgrupperna. 
 
 

3 RESULTAT 
Resultatet kommer här nedan att redovisas efter de frågeställningar som jag utgått från. 
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3.1 Hur utnyttjas förskolegårdens olika områden av barnen? 
 
Barnen skiftade mellan olika aktiviteter många gånger under observationerna. De olika 
områden som barnen har tillgång till är: en stor gräsmatta, liten gräsmatta, sandlåda, gungor, 
asfalterad gångväg/yta. 
 
På den stora gräsmattan finns det olika ställen att leka på, som till exempel: en stor sten, en 
stor stock, en kulle, en diskbänk, två lekstugor, några buskar och en stor öppen ytan. Den lilla 
gräsamattan innehåller några buskar och en liten öppen yta. Sandlådan är som många andra 
sandlådor, fyrkantig och består av sand, men i ett av hörnen finns en rutschkana. Sandlådan 
sitter också ihop med en gungställning, det är endast ett lågt räcke som avgränsar dessa två 
områden. Den asfalterade delen består av en yta som är stor och öppen och en gångväg mellan 
avdelningarna. 
 
Även om barnen skiftade lekar ofta så använde de sig ändå av alla områden på gården. Till 
exempel så lekte barnen på den stora öppna ytan, i eller runt om lekstugorna, vid buskarna, 
vid diskbänken, på kullen och vid stocken på den stora gräsmattan. Den asfalterade ytan 
cyklade barnen på och vid sandlådan och gungorna fanns det allltid något barn. Den lilla 
gräsmattan ligger i anslutning till gungorna och sandlådan och där förekom det också en del 
aktiviteter vid buskarna. Vid dessa buskar som utnyttjades av några barn vid några tillfällen 
lekte barnen inget speciellt vid, de satt ofta och tittade på andra barn, tittade på något i gräset 
eller smakade på de få bär som fanns kvar. Det var en plats som de fick vara ensam på en 
stund. 
 
Den öppna ytan på den stora gräsmattan utnyttjades mycket till jagalekar, gemensam lek. I 
den gemensamma leken deltog alla barn, alla åldrar och både flickor och pojkar. Exempel på 
de gemensamma lekarna är: ”kom alla mina små kycklingar” och ”under hökens vingar 
kom”. 
 
 
3.1.1 Populära lekområden  bland pojkar 
 
Det område som var mest populär bland pojkarna var framförallt den stora gräsmattan. På den 
stora gräsmattan finns det bra utrymme för rörelselekar. Under varje observationstillfälle lekte 
de minst en gemensam rörelselek på den öppna ytan. Förutom rörelselekar så var också 
diskbänken populär. Där förekom det en mer stillsam lek med vatten. Alldeles intill 
diskbänken finns det ett stuprör där de samlar vatten i olika hinkar, formar eller spadar som de 
sedan hällde i diskhon eller på närliggande buske. 
 
Den kulle som finns på den stora gräsmattan brukar de åka nerför med cykel och/eller på en 
leksaksbil/traktor. Kullen har också en viss betydelse i de rörelselekar som förekommer på 
den öppna ytan. Kullen och den stora stocken fungerar som riktmärken, till exempel så 
fungerar de som ”bo” i olika jagalekar. Det markerar också vart gränsera går så att ingen 
springer utanför lekens område. 
 
Lek runt och i lekstugorna, stocken och kullen var vanliga områden som pojkar lekte på 
dagligen. Ofta förekom det att pojkarna lekte i grupp om ca 2-5 stycken. 
 
Den asfalterade ytan används mycket till att cykla på. Pojkarna använder olika vagnar till 
cyklarna och lastar och kör iväg olika saker. 
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Gungorna och rutschkanan var de områden som pojkarna spenderade minst tid vid. Det 
förekom lek där vid några få tillfällen. 
 
 
3.1.2 Populära lekområden bland flickor 
 
Liksom pojkarna så var det populäraste lekområdet den stora gräsmattan också bland 
flickorna. Den öppna delen av gräsmattan spenderade flickorna mest tid på under alla 
observationstillfällen. De deltar i gemensamma lekar och leker i mindre gruppen samt att de 
även leker för sig själv där. 
 
De använder också den stora stenen som finns där till att klättra på. Vid något tillfälle har jag 
uppmärksammat att två flickor har hämtat sand och tagit de med sig i hinkar till den stora 
stenen. Vid närmare observation så kom det fram att de lekte att stenen var deras hus och att 
sanden var mat. 
 
Lekstugan är också ett ställe som de spenderar mycket tid vid. Där förekommer liknande lekar 
som också förekommer vid stenen. De lagar mat och leker att de är en familj som bor där. De 
lekte i grupp om ca 2-3 stycken. 
 
Den aktivitet som förekommer mest i sandlådan som också är ett populärt område bland 
flickorna är att gräva och baka sandkakor. 
 
Gungorna sitter ihop med sandlådan med endast ett lågt räcke som avgränsning emellan. I det 
flesta fall så gungar flickorna två och två. De är oftast med en jämnårig flicka i 4-5 års ålder. 
De flickor i 1-3 års ålder gungar oftast själv, det beror oftast på att de gungar i gungor som är 
mer anpassad för mindre barn och rymmer endast ett barn. De yngre barnen är också beroende 
av en pedagog när de ska gunga eftersom de inte kommer upp i gungan själv. 
 
 
3.1.3 Vädrets påverkan på leken 
 
Vid två observationstillfällen var det frost ute. Barnen började undersöka frosten på olika sätt. 
Några flickor, som många gånger tidigare gjort sandkakor, använde nu frosten och gjorde 
”frostkakor” istället. Några yngre barn tittade, kände och smakade på frosten som låg på 
räcket runt gungorna. Vid fruktsamlingen vid ett bord på gräsmattan så visade en pedagog att 
frosten smälte när man la handen på frosten som låg över hela bordet. Några barn provade och 
de pratade om varför frosten försvinner när man lägger handen på. 
 
Under samma två observationstillfällen hade också några vattenpölar blivit täckta med is. De 
små barnen gick över isen så den sprack. De tittade och kände på isen. Vid detta tillfälle 
visade det sig att det var svårt att gräva i sandlådan. De små barnen provade att gräva några 
gånger men gav ganska snabbt upp då det inte gick. 
 
Vädrets påverkan på barnens val av lek blir här synlig men många lekar går att utföra oavsett 
väder. Det blir främst problem när det gäller lek med material från naturen. Som beskrivs 
ovan så fick barnen problem i sandlådan då sanden var alldeles hård på grund av några 
minusgrader. Samma sak gäller vattnet. Vid diskbänken brukar vattenleken utspela sig men 
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dessa två dagar var det ingen som visade något stort intresse för vattenlek då de insåg att 
vattnet hade frusit. 

 

3.2 Är det någon skillnad mellan pojkar och flickors lekar utomhus? 
 
Det finns en viss skillnad mellan pojkar och flickors lekar utomhus. Undersökningen visar att 
flickor leker mer lugna lekar än vad pojkar gör. Flickor leker också lekar som har en familjär 
karaktär, vilket inte pojkarna gör en enda gång under observationerna. Som till exempel vid 
något tillfälle, som nämndes tidigare, lekte några flickor att den stora stenen var deras hem 
och de hämtade sand i sandlådan som föreställde mat. Det var något barn som blev utsedd till 
att ansvara för att hämta mat medan den andra ansvarade för hemmet under tiden. Likaså i 
sandlådan, visserligen förekommer det oftast ensamlek där, men leken i sandlådan har också 
där inslag av mat, bakning o.s.v. 
 
Det förekom mer fartfyllda lekar hos pojkar än hos flickor. Pojkarna lekte till exempel 
krigslekar, flera olika jagalekar och tävlade på cyklar om vem som kunde åka snabbast. 
Krigslekarna skedde vid lekstugorna, stocken och kullen. Vid några tillfällen innan krigsleken 
började så var det minst en pojke som pratade och bestämmde vilka regler som gällde. Det 
kunde vara allt ifrån vart man fick springa till vart på kroppen man fick ”ta/skjuta” 
motståndaren. 
 
Pojkarna tävlar vid nästan alla observationstillfällen. Det är allt ifrån vem som kör snabbast på 
cykel till vem som kan köra mellan olika hinder så som leksaker utan att nudda dem. Dessa 
tävlingar ägde rum på den asfalterade ytan/gångvägen och på kullen. Vid ett tillfälle började 
några pojkar kasta boll i basketkorgen som satt på ena väggen. Efter en stund hade fler pojkar 
anslutit sig till leken och de tävlade om vem som kunde kasta bollen i korgen flest gånger. 
 
De som också var mest högljudda var pojkarna. De gör mest ljud när de cyklar och tävlar med 
cyklarna samt när de leker krigslekar. Flickorna gjorde också ljud ifrån sig vid ett tillfälle. Det 
var när de gungade så började de sjunga. Det sjöng varken länge eller speciellt högt. 

 

3.3 Är det någon skillnad mellan barnens åldersgrupper i val av lekar? 
 
Det förekommer en viss skillnad i val av lekar mellan åldersgrupperna 1-3 år och 4-5 år. De 
yngre barnen mellan 1-3 år lekte ofta lugna lekar som till exempel att gräva, göra sandkakor, 
leka med leksaker, cykla, gå omkring och titta på andra barn, gunga och åka rutschkana. Det 
förekom också att de yngre barnen deltog i de gemensama jagalekarna på den stora 
gräsmattan men inte i samma utsträckning som de äldre barnen. 
 
Leken i sandlådan sker oftast ensam. Även om det är fler barn i sandlådan samtidigt leker de 
mestadels sida vid sida av varandra och är koncentrerad på sin egen lek, det är väldigt sällan 
de är två eller flera barn som leker tillsammans i sandlådan. Detta visar sig tydligast på de 
yngre barnen. 
 
De äldre barnen mellan 4-5 år lekte också lugna lekar men de lekte mer fartfyllda lekar som 
inte förekom hos de yngre barnen lika mycket. De äldre barnen lekte till exempel mer 
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jagalekar, tävla i att cykla snabbt, krigslek och åka ner för kullen. De äldre barnen gungar 
också mer än de yngre barnen. När det gäller att leka med leksaker (spade, hink, traktor, 
”kakformar” o.s.v.) använder båda åldersgrupperna leksaker lika mycket. 
 
 
Något som visade sig vara vanligt bland de yngre barnen var att de ofta studerade andra barn 
när de lekte. I vissa fall tar barnet efter leken efter att ha studerat andra lekande barn. 
 
Exempel: 
 
”En pojke 3 år går omkring på den asfalterade ytan. Han stannar när det kommer två pojkar 
i 5 årsåldern på en varsin cykel. De kör på rad och har vagn efter cykeln som de samlar ihop 
leksaker i. Pojke 3 år står länge och tittar på de andra pojkarna sedan går han fram till en 
cykel och sätter sig på den och fortsätter att titta på de andra pojkarna en stund innan han 
cyklar fram en bit”. 
 
”En flicka 3 år gå runt diskbänken och tittar på en pojke 5 år som samlar vatten från 
stupröret i en hink. Efter en stund hämtar flickan en hink och börjar också samla vatten som 
hon sedan häller på en buske som står alldeles bredvid stupröret”. 
 
”En gemensam lek pågår på den stora gräsmattan. Bredvid gräsmattan står en flicka 2 år. 
Hon studerar de andra barnen som springer fram och tillbaka”. 
 
”En pojke 3 år sitter i sanden vid gungorna och fyller sin mössa med sand. Han stannar 
plötsligt upp och tittar en lång stund på några barn som gungar. Han glömmer bort sanden i 
mössan och efter en stunds tittande sätter han på sig mössan. Han blir ledsen och en pedagog 
tar upp honom.”. 
 
 
Några av de yngre barnen höll sig gärna i närheten av en pedagog när de inte lekte med något 
eller någon. Ibland behöver de yngre barnen ”sättas igång”. 
 
Exempel: 
 
”En pedagog och en pojke på 2 år går omkring tillsammans en lång stund och efter en stund 
styr pedagogen honom till sandlådan. Pedagogen börjar gräva i sandlådan med en spade, 
samtidigt som pojken stod och tittade på. Så småningom satte sig pojken i sandlådan och tog 
en spade och började också gräva i sanden”. 
 
 
De äldre barnen är mer självständiga och kommer lättare igång med olika lekar, ensam eller 
tillsammans med andra barn, i jämförelse med de yngre barnen som ibland måste ha stöd av 
pedagogen. 
 
 
3.3.1 Olika typer av lekar 
Några exempel på vanliga lekar som förekom under observationstillfällena var: 
 
Jagalekar - lek där barnen jagar varandra, till exempel ”kom alla mina små kycklingar” och 
”under hökens vingar kom”. 
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Vattenlek – lek med vatten. 
 
Imitationslek – barnet tar efter och gör likadant som ett annat barn eller en vuxen. 
 
Rollek – barnet sätter sig in i en roll, till exempel lekar med familjär karaktär som flickorna 
vid stenen lekte. 
 
Regellek – lek där regler utformas innan leken börjar. Till exempel ”kom alla mina små 
kycklingar” och ”under hökens vingar kom”. 
 
Bollek – Lek med boll. 
 
 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 
Många olika typer av lekar förekommer och undersökningen visar på olika skillnader mellan 
kön och ålder i val av både lekområde och lek. De äldre barnen leker mer fartfyllda lekar och 
de framstår som mer självgående när en lek börjar än vad de yngre barnen gör. 
 
De yngre barnen söker sig mer till en pedagog då barnet inte leker med något eller någon. Det 
visar sig också att de små barnen studerar andra barn mer än vad de äldre barnen gör. De tar 
även efter de saker som de ser, till exempel så började en pojke att gräva efter att ha studerat 
en pedagog som grävde. 
 
De äldra barnen skiftar mellan olika lekar snabbare än vad de yngre barnen gör. Leken 
påverkas också av vädret. Naturmaterialet som vatten och sand gick inte att leka med på 
samma vis när det var minusgrader. 
 

4.2 Tillförlitlighet 
 
Resultatet hade kanske blivit annorlunda om jag valt en annan förskola. Likaså hade kanske 
resultatet sett annorlunda ut om jag hade observerat både för och eftermiddag. Jag valde att 
observera endast på förmiddagarna då det oftast var mer barn på förskolan. Många av de 
yngre barnen åkte hem efter lunch och för att få med så många barn som möjligt så valde jag 
att observera bara förmiddagarna. Observationerna varade under hela tiden barnen var ute, 
vilket var ca 2  timmar varje tillfälle. 
 
Under observationerna har det varit typiskt höstväder med regn, blåst och från några få 
plusgrader till några minusgrader. Hade observationerna skett under andra årstider så kanske 
resultatet också kunnat sett annorlunda ut. 
 
När observation av några barn på till exempel gräsmattan gjordes så kan det  ha medfört att 
jag gått miste om vad andra barn gjorde vid till exempel gungorna. Det kan påverka resultatet. 
För att få en bra helhetsbild av barnens lekar så användes flera observationstillfällen. 
Eftersom det är många barn som observerats samtidigt så har observationer av detaljer varit 
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begränsad. Hade jag istället observerat några få barn så hade olika detaljer lättare kunnat 
observeras. 
 
 

4.3 Teoretisk tolkning 
Den teoretiska tolkningen kommer nedan att utgå från de frågeställningar som jag haft som 
utgångspunkt i mitt arbete. 
 
4.3.1 Hur utnyttjas förskolegårdens olika områden av barnen? 
 
Med denna undersökning har jag velat få en bild av hur barnen använder sig av sin 
förskolegård. Mina tankar om en förskolegård har riktat in sig på hur de använder sig av det 
som finns på gården. Överlag anser jag att många skolgårdar och förskolegårdar är 
ointressanta och oinspirerande med stora plana ytor av asfalt. Jag har många gånger funderat 
om barnen överhuvudtaget tycker att det är roligt att leka där. Barnen går ut dagligen och 
leker på sin gård så någon undersökning om de överhuvudtaget använder sig av gården 
behövs självklart inte göras. Därför har jag istället riktat in på mig vad barnen leker och vilka 
lekområden som är mest attraktiva för dem. Vilket då också gör att blir intressant att se om 
det är någon skillnad mellan kön och åldersgrupperna i val av lekar och lekområde. 
 
Jag anser att det är viktigt att pedagoger är medvetna om vad och vart barnen leker och vilka 
skillnader som finns. Det kan hjälpa pedagoger att till exempel utforma gården på ett bättre 
och mer genomtänkt sätt så att alla barn stimuleras o.s.v. Mårtensson (2004) beskriver att barn 
har olika förutsättningar att utvecklas genom utomhusvistelsen eftersom förskolornas 
utegårdar är så olika beroende på vart de är placerade, tätbebyggt område eller ute på landet 
bland grönområden. Denna undersökning är genomförd på en förskola som ligger just i ett 
bostadsområde, samtidigt är det ett litet samhälle som gör att husen är inte placerad lika tätt 
som inne i ett större samhälle. Det gör att förskolans gård är rymlig trots allt. 
 
Förskolan består av olika områden som barnen kan använda sig av. Till exempel en stor 
gräsmatta med en öppen yta, mindre områden med bärbuskar, asfalterad yta, olika marknivåer 
med hjälp av kullen, små backar, stocken och den stora stenen. Mårtensson (2004) menar just 
detta, att barnen behöver tillgång till ställen där de kan springa, springa upp och ner för backar 
och kunna röra sig obehindrat. 
 
Kan det vara så att de använder denna plats just för att få en stunds lugn och ro? Att de inte 
bara är ledsen? Att barn ibland vill gå ifrån och få lite lugn och ro tror jag att de gör medvetet. 
Barn uttrycker sig inte på samma sätt som vuxna och det kan därför vara svårt att veta varför 
de går undan. Grahn (1997) beskriver som att naturen är ett ställe som barn kan skapa sina 
egna ställen i och att i naturen är de mer fri från vuxnas syfte och föreställningar om hur olika 
områden ska användas. Det blir ett sätt för barnen att fritt få använda sin fantasi.  
 
När frosten kom så upplevde jag att barnen blev nyfiken och de ville undersöka dess utseende, 
känsla och smak. Detta var troligtvis bland de första dagarna med frost för denna höst så jag 
blev inte förvånad när de undersökte frosten på olika vis istället för att börja leka som de 
brukar göra när de kommer ut. Frosten kom att användas i leken senare under leken hos några 
flickor. De använde frosten till sina kakor, även kallade ”frostkakor”. Tillsammans vid 
fruktstunden pratade de om frost med pedagogerna. Det var intressant att se hur barnen 
reagerade när de upptäckte att vattnet och sanden hade frusit. Till min förvåning gav de upp 
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ganska omgående när de insåg att de inte gick att samla in vatten eller att gräva. Efter att ha 
sett barnen så nyfiken på frosten så trodde jag att de skulle undersöka de frusna vattnet och 
sanden mer, vilket de inte gjorde. 
 
 
4.3.2 Är det någon skillnad mellan pojkar och flickors lekar utomhus? 
 
Sandberg (2008) menar att pojkar är mer högljuda medan flickors lek är tystare. Det var just 
detta att pojkarna var med högljudda än flickorna som jag också såg i min undersökning. 
Pojkarna gjorde ljud när de körde fort på cyklar och när de lekte krigslekar medan flickorna 
nästan omärkbart lekte lugn. De enda ljud de gjorde en gång var när de sjöng när de gungade. 
Sången varade inte länge men pojkarnas läten var återkommande under hela krigsleken eller 
när de cyklade. 
 
De område som både flickor och pojkar lekte mest på var den stora gräsmattan. Anledningen 
till de tror jag är för att de flesta lekredskap så som lekstuga, sten, kulle, stock o.s.v. fanns där. 
Sandberg (2008) menar att pojkar gärna använder sig av just stora ytor och lekar som har 
inslag av bråklekar. I denna undesökning visade sig att de lekte krikslek vilket är en typ av 
bråklek. Hon menar också att flickorna gärna leker i mindre grupper och gärna inomhus. 
Detta känner jag att det stämmer väldigt bra med de jag såg och kom fram till i min 
undersökning. Flickorna lekte gärna i lekstugorna i grupp om ca 2-3 stycken. Pojkarna lekte 
gärna krigslek på den stora gräsmattan och i en grupp om ca 2-5 stycken. 
 
Förskolans styrdokument Lpfö98 (rev. 2010) beskriver förskolans arbete som ska motverka 
traditionella könsmönster. Jag tror att det finns bra kunskap om att förskolan ska bemöta 
pojkar och flickor likvärdigt men jag tror att det är svårare att verkligen göra det. Det gäller 
att pedagogen ständigt är medveten om hur de bemöter pojkar och flickor. Förskolans arbete 
för att motverka könsmönster tror jag är bra men inte tillräcklig för att barnen ska påverkas i 
den utsträckning som vi kanske önskar. Den yttre påverkan tror jag har en stor betydelse för 
barnens sätt att se skillnader mellan manligt och kvinnligt. 
 
 
 
4.3.3 Är det någon skillnad mellan barnens åldersgrupper i val av lekar? 
 
Det visade sig att det är en viss skillnad mellan lekarna i åldersgrupperna 1-3 år och 4-5 år. De 
yngsta barnen uppfattade jag som att de oftast lekte själva, även om det fanns barn bredvid, så 
var de koncentrerad på vad de själv gjorde. Även om de inte lekte tillsammans var det synligt 
att de fortfarande hade en viss kommunikation med de andra barnen runt omkring med hjälp 
av ögonkontakt, miner och grimaser. Granberg (2004) menar att små barn alltid har en form 
av dialog mellan varandra genom att använda sig av just ögonkontakt, grimaser, miner och 
joller. 
 
De barn som höll sig i närheten av en pedagog var oftast något av de yngre. Ibland kan jag 
tycka att det såg ut som att de närmar sig pedagogen för att söka stöd. Detta skedde endast då 
barnet inte befann sig i någon lek eller när de inte lekte med någon leksak. De exempel som 
tidigare lyftes fram om en 2 årig pojke som gick omkring med en pedagog en lång stund och 
som sedan ledde honom till sandlådan. Där började pedagogen gräva med en spade medan 
pojken står och tittar på vad pedagogen gör. Pojken satte sig sedan vid pedagogen och började 
själv gräva i sanden med en närliggande spade. Detta tolkar jag som att pojken behövde stöd 
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av pedagogen för att komma igång och leka, vilket han också fick. Granberg (2004) påpekar 
att det är speciellt viktigt att pedagoger finns i närheten av småbarnslek just för att de små 
barnen ibland är i behov av stöd. Stödet är både för det enskilda barnet men också för att 
stötta leken i sig. Hon menar vidare att småbarn behöver lekkamrater som är vuxen, inte bara 
barn i deras egen ålder. 
 
Barnen blir mer självständigt ju äldre de blir menar Granberg (2004), vilket jag tycker mig ha 
sett i denna undersökning. De barn som lekte självständigt var just de äldre barnen. Det var 
sällan någon pedagog som gav stöd till ett barn i 4-5 årsåldern men det var däremot vanligt 
bland de mindre barnen. De gånger som något äldre barn vände sig till pedagogen var då de 
behövde hjälp med någonting, till exempel att få ut den cykel som stod längst in i förrådet, få 
ner en boll från en hylla eller hjälp att hålla i något. De äldre barnen använder gungorna mer 
än de yngre. Det kan kanske förklaras med att de är just mer självständig och kan ta sig upp i 
gungen på egen hand, vilket de yngre barnen inte kan göra. 
 
 

4.3.4 Slutsats 
 
Undersökningen visar att alla områden på förskolans gård används till att leka på. Det är 
också på en stor variation av lekar, vilket kan tyda på att barnen har ett behov av att röra på 
sig. Vissa områden är såklart mer populära än andra men det är ett positivt resultat att hela 
gården utnyttjas. Det populäraste området är den stora gräsmattan. Det kan ha att göra med att 
det finns flest redskap och störst yta att röra sig på där. Den stora gräsmattan har till exempel 
utrymme för springlek på den öppna ytan och träning av motorik genom att klättra på sten och 
stock och olika marknivåer med hjälp av kullen. Ellneby (2007) är av den åsikten att barn 
behöver utrymme för just detta: springa, krypa, klättra, hoppa o.s.v. för att kunna utveckla sin 
motorik på ett bra och varierat sätt. Förskolans olika redskap bidrar till barnens utveckling, för 
både små och stora barn. Granberg (2000) anser att utemiljön ska stimulera barnen och att de 
ska få en allsidig träning av motoriken, vilket jag anser att barnen får genom sin utegård. 
Även läroplanen tar upp utvecklingen av motoriken: ”förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning..”, vilket jag anser att det 
har lyckats med efter att ha sett resultatet i denna undersökning. 
 
Olsson (1995), Granberg (2000) och Mårtensson (2004) är av den åsikten att barn bör kunna 
gå ifrån och leka ostört om de så önskar. På denna förskolegård erbjuds även detta med sina 
bärbuskar som är placerad mellan kullen och väggen på förskolan. Vid några tillfällen har 
barn satt sig vid bärbuskar och studerat andra barn eller bara suttit ner och ätit bär för att 
sedan återgå till lek tillsammans med andra barn. 
 
Undersökningen visar att det finns skillnader mellan pojkar och flickora val av lekar. 
Flickorna leker mer lugna lekar som ofta handlar om att baka, laga mat och leka familj. Vilket 
inte pojkarna gör en enda gång under observationerna. Pojkarna leker mer fartfyllda lekar som 
till exempel krigslekar och de tävlade om vem som kunde köra fortast och vem som kunde 
pricka basketkorgen med bollen. Sandberg (2008) beskriver forskning om fysisk miljö som 
menar att barn förhåller sig till miljön utifrån kön. Hon beskriver att pojkars lek är mer 
tävlingsinriktad medan flickors lek är mer stillsam. 
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Löfdahl (2004) menar att nästan alla som har gjort en forskning kring barns lek har kommit 
fram till att det finns skillnader mellan pojkar och flickors lek. Likaså har jag också med 
denna undersökning sett skillnader mellan pojkar och flickors lek. 
 
De yngsta barnen lekte ofta i sandlådan där de b.la grävde, fyllde hinkar med sand och gjorde 
sandkakor. Medan de äldre barnen lekte mer jagalekar, krigslekar, cyklade och tävlade. Lugna 
lekar förekom också bland de äldre barnen, men då mest hos flickorna. De lekte b.la i 
lekstugan och klättrade på stenen. Stillsamma lekar förekom mest hos de yngsta barnen men 
de deltog även vid de gemensamma jagalekar som utspelade sig på den stora gräsmattan. I de 
gemensamma lekarna deltog alla barn oavsett ålder och kön någon gång under 
observationerna. De yngsta barnen lekte också mycket med redskap i form av hink och spade 
i sandlådan. Vanligt var också att de tultade omkring och studerade andra barn som lekte på 
olika ställen på gården. 
 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som en fortsättning och utökning på denna studie kan det vara lämpligt att studera 
pedagogernas arbete med lek och hur de ser på det enskilda barnet och barngruppens behov av 
lekredskap och stöd i leken. Något som jag skulle tycka vara intressant är hur föräldrar ser på 
barnets leken och hur deras kunskap är om barnets lekvärld. Att öka föräldrarnas kunskap om 
lek kanske skulle göra att de får en bättre förståelse för olika aktiviteters syfte i förskolan eller 
liknande. 
 
Något som också skulle vara intressant är att undersöka är vad barnen själva vill ha på 
förskolegården. Det kan vara olika redskap, färger och former. Storlek på olika lekföremål 
o.s.v. Det finns en mängd saker som man kan undersöka som ligger förskolans utegård och 
lek nära. 
 
Att undersöka om gården är bra utformad för barnen tror jag är en undersökning som är 
viktig. Man utgår från barnens behov när man utformar en ny utegård och det kan vara bra att 
göra en uppföljning på om det verkligen tillfredställer alla barns behov av rörelse. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Information till föräldrar 
 
 
 

Information till dig som förälder/vårdnadshavare 
Hej! 
Jag går min sista termin på lärarutbildningen på Högskolan i Gävle. Jag ska nu skriva mitt 
examensarbete. Det jag kommer att undersöka är barnens val av lekar och lekredskap som 
finns på förskolans utegård samt om det är någon skillnad mellan pojkar och flickors val av 
lekar och lekredskap. Detta kommer jag att undersöka genom att observera barnen när de är 
ute och leker. 
Barnens, pedagogernas och förskolans namn samt ort kommer inte att kunna identifieras i mitt 
examensarbete. 
Ni får gärna höra av er till mig om ni har några frågor. 
 
Med vänlig hälsning 
Camilla Englund 
070-34 14 669 
 
 
Kryssa i en av rutorna, klipp ut och lämna till personalen på förskolan, gärna så fort som 
möjligt. 
 

Förälder/vårdnadshavares medgivande 
 
     JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat 
     NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerat 
 
______________________________________ 
(Barnets namn) 
 
______________________________________ Tel: ________________________________ 
(Datum och målsmans underskrift) 
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Bilaga 2 – Observationsschema 
 
 
Observation nr:                                        Datum: 

Observatör:   Camilla Englund               Totalt antal barn:                                   Väder: 

	  
Tid	  
	  

	  
Antal/Kön/Ålder	  

	  

	  
Område	  

	  
Aktivitet/lek	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  
	  

	  
	  

	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  


