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Syftet med denna uppsats är att undersöka vad barn tycker och tänker angående sin 

förskolas utemiljö. Frågeställningarna är följande: 

– Hur upplever barn i fyra och femårsåldern förskolans utemiljö? 

– Hur vill barn i fyra och femårsåldern att förskolans utemiljö ska vara? 

För att få svar på dessa frågor har vi intervjuat sammanlagt 14 barn i fyra och 

femårsåldern på två olika förskolor. Vi fann att barnen vill ha en variationsrik utemiljö 

med möjligheter till många olika sorters lek. Barnen uttryckte exempelvis att de vill ha 

svårare klättervägg, djur, vatten och träd. Det uttrycktes att färger på lekredskapen har 

betydelse och att de gärna leker med pinnar, brädor och kastanjer.  
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1  Inledning 

 

Vi är två studenter som läser på lärarprogrammet med inriktning mot förskola vid Högskolan 

för Lärande och Kommunikation i Jönköping 

Under vår utbildning har vi kommit att uppmärksamma och reflektera över olika förskolors 

utemiljö som vi har kommit i kontakt med genom vår VFU, verksamhetsförlagd utbildning 

och tidigare arbete inom barnomsorg. Vi har sett stor variation på de olika förskolornas gårdar 

både gällande utformning och användning.  

Vi har under vår utbildning pratat en del om förskolans miljö, men då har det nästan enbart 

handlat om inomhusmiljö. Vår åsikt är att barnens utemiljö är minst lika viktig som 

inomhusmiljön. På de allra flesta förskolor spenderas flera timmar dagligen ute på gården 

detta utan att någon egentligen reflekterar över gårdens användningssyfte och utformning. Vi 

tycker att förskolor i regel använder sin utemiljö på ett begränsat och ganska fantasilöst sätt 

och gårdens huvudsakliga syfte blir istället att enbart ”rasta” barnen. Gården ska kunna 

utnyttjas och användas till att ge barnen en betydligt mer kreativ och lärorik utevistelse.  

Vi har sett att det finns en helt annan inställning till att ta med barnen utanför gården och 

kanske gå till skogen eller till annan naturmiljö. När man tar med sig barngruppen ut i skogen 

finns det ofta en tanke och ett syfte med det. Skogsutflykten ses ofta som ett viktigt moment 

där barnen ska få tillfällen för upplevelser, utmaningar och lärandesituationer. Varför inte ta 

med den inställningen och de tankarna ut på gården som faktiskt är eller blir barnens 

huvudsakliga utemiljö?  

Vi har i vår uppsats valt att lägga fokus på hur barn vill att deras utemiljö på förskolan ska 

vara. Utemiljön på förskolan är till för barnen och det bör därför också vara en självklarhet att 

det är utefter dem som miljön planeras. 
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2 Bakgrund  

Vi kommer i denna uppsats använda utemiljö och förskolegård som synonyma begrepp. Med 

dessa begrepp menar vi det inhägnande område som de flesta svenska förskolor har tillgång 

till. 

2.1 Miljöns betydelse  

Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) skriver om den fysiska, 

pedagogiska och sociala miljön och att en grundläggande förutsättning för dessa miljöer är att 

barn ska tillgodogöra sig balansen mellan trygghet och utmaning. De anser vidare att det mest 

väsentliga är att barnen finner ett betydelsefullt sätt att relatera till miljön oavsett ålder och 

sinnesstämning. Även Björklid (2005) skriver om den fysiska miljöns betydelse:   

Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och 
lärande. Om den fysiska miljön upplevs som otillgänglig, otrygg, 
understimulerande, utforskar och leker inte barn i den miljön, vilket i sin tur 
kan hämma barnets utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt (s.169).  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att i en pedagogisk verksamhet sänder 

miljön ett budskap om vad som förväntas ske där. Därför bör den pedagogiska miljön vara 

utformad så att barnens allsidiga utveckling främjas genom ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet 

och skaparlust. Den pedagogiska miljön såväl inomhus som utomhus på förskolan ska 

inspirera barn till olika typer av verksamheter, till utforskande och upptäckande. Det är därför 

viktigt att förskolans miljö inte är statisk, utan är föränderlig. Beroende på vilka verksamheter 

som pågår och vad som intresserar barnen ska miljön kunna användas och förändras på ett 

flexibelt sätt.   
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2.2 Utemiljön  
Den utemiljö som finns kring förskolan är en betydelsefull och viktig utvecklingsmiljö för 

förskolepedagogiken (Björklid, 2005). Norén-Björn (1993)håller med om detta och anser 

följande: 

Vi bör inte betrakta utevistelsen som ett sorts avbrott i det pedagogiska 
arbetet. Förutom att barn får frisk luft, vilket gör att allergier och infektioner 
minskar bidrar utevistelsen i hög grad till barns positiva utveckling.  Den 
pedagogiska planeringen i såväl förskola som skola bör omfatta utemiljön 
och utevistelsen i lika hög grad som verksamheten inomhus. Pedagogiken 
får inte stanna på tröskeln. (s. 67) 

 

Bilton (2004) skriver om tre viktiga orsaker till utelek. För barn är utevistelse en naturlig 

miljö som är förknippat med en utrymmesfrihet som inte går att återskapa inomhus. Hon 

pekar även på vikten av att utemiljön tar fram andra sidor hos barn som kanske inte kommer 

fram inomhus. Den tredje orsaken hon finner är att det utomhus är perfekt att lära genom 

rörelse. Grahn m fl (1997) menar att utomhusmiljön mer stimulerar och lockar till nya lekar 

än inomhusmiljön. Utemiljön spelar en stor roll i barnens vardag på förskolan, miljön har en 

avgörande roll för vad barnen sysselsätter sig och leker med. De anser vidare att utemiljön 

kan fungera som en aktiv del i barnens lek då dess utformning är avgörande för vilka lekar 

som leks. En ogenomtänkt utemiljö kan leda till att barn tappar lust och intresse för att leka 

och kan hämma barns nyfikenhet och kreativitet. Utemiljön bör aldrig bli tråkig utan ska 

ständigt kunna erbjuda nya upptäckter och utmaningar för att ge barn bästa tänkbara 

förutsättningar för deras utevistelse.   

Kylin och Mårtensson (2005) anser att en förutsättning för att barn ska vilja och kunna vara 

ute är att miljön är attraktiv ur deras egna perspektiv. Utemiljön måste ge utrymme för 

upptäckarglädje, skapande och lustfylld rörelse. Detta ställer höga krav på utformningen 

gällande förskolegårdar, skolgårdar och lekplatser. Mårtensson (2005) har i sin studie kommit 

fram till att om barnen ska uppfatta utemiljön som spännande måste den vara tillräckligt stor 

och varierad med många olika platser som utgångspunkter. Under uteleken är det framförallt 

det fysiska som står i centrum, kommunikation så som samtal får ett mindre utrymme då 

barnen kommunicerar mer med hjälp av hela kroppen och sin omgivning. 
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Mårtensson (2004) återkommer i sin studie ofta till två begrepp som hon tycker karakteriserar 

barns lek utomhus: vidlyftighet och sinnlighet. Med vidlyftighet menar hon lekar med något 

av en kaotisk karaktär, lekar med mycket spring, klättring men också mer fantasifulla lugna 

lekar. En lek där barns sinnen så som smak, hörsel, syn och känsel spontant stimuleras ingår i 

begreppet sinnlighet. Barns lek i utemiljön delas ofta in i något av dessa två begrepp. Leken 

kan snabbt växla från att vara vidlyftig till att bli sinnlig och tvärtom. Både sinnligheten och 

vidlyftigheten leder till att miljön är med som en aktiv deltagare i leken. Ibland kan det till 

och med uppfattas som att landskapet leker med barnen och inte tvärtom.  

Utemiljön ska ge barn möjlighet till att uppleva med alla sina sinnen. Lenninger och Olsson 

(2006) skriver: ”Barn behöver inte bara vackra former för ögat, de behöver prassel och sus, 

ångande lövmassor, solvarma jordhögar och krusande vattenytor, svinget och greppet om 

repet, skräpet och skrotet.” (s.10) 

2.3 Planera utemiljö ur ett barnperspektiv  

Grahn m fl (1997) påpekar att den utemiljö som barn erbjuds att vistas i till stor del är starkt 

påverkad av vuxna. Barn i förskoleåldern upplever och förstår sin omgivning på ett konkret 

och fysiskt sätt, därför bör utemiljöns utformande vara genomtänkt för att på bästa sätt 

tillgodose alla barns behov oavsett ålder och intresse. Kylin (2005) är enig med Grahn m fl 

och skriver om hur vuxnas och barns tankar och uppfattningar skiljer sig åt gällande den 

fysiska miljön. Barns förhållande till miljön är främst kroppsligt och sinnligt medan vuxna ser 

på miljön på ett mer funktionellt och visuellt sätt. När barns utemiljö planeras är det därför 

viktigt att försöka förstå hur barn upplever den fysiska miljön och uttrycker sig kring den. Det 

viktigaste i planeringen är att utgå ifrån vad barn vill kunna göra hellre än att utgå ifrån hur de 

vill att det ska se ut eller vad de vill ha. När Kylin (2004) försökte sätta sig in i barns tankar 

gällande utemiljö såg hon som självklart att utgå ifrån de platser som barnen ansåg viktiga 

istället för de av vuxna planerade platserna för barn. Hon skriver följande: ”Det är barnens 

platser inte platserna för barn som är mitt fokus.” (s. 21) 
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Berglund och Nordin (2007) har utvecklat en metod som ska underlätta för barn och 

ungdomar att vara med i planeringen av sin egen utemiljö, både i förskola, skola och i 

samhället. Metoden kallas Barnkartor i GIS och bygger på den kart- och datateknik som 

svenska kommuner använder för stadsplanering. Metoden är i fösta hand anpassad för barn 

som är läs- och skrivkunniga men yngre barn kan använda den med hjälp av en vuxen. 

Nackdelen med att ha en vuxen närvarande är att barnen kan bli påverkade i sina tankar och 

svar.  

Kylin (2004) anser att för att kunna planera en god utemiljö ur ett barnperspektiv är en metod 

att tillsammans med barn göra rundturer utomhus och samtala med dem och ta till sig av deras 

tankar och åsikter. Lenninger och Olsson (2006) skriver om vikten av att förstå barn och ta 

dem på allvar. För att kunna möta barn måste vi sätta oss in i hur de tänker och se deras behov 

och önskemål. Gällande barns utemiljö skiljer de inte på kvalitet och kvantitet utan menar 

istället att båda delarna är en förutsättning för en god utemiljö för barn.    
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2.4 Förskolans läroplan, Lpfö 98 

I läroplanen för förskolan finns en del skrivet om förskolans miljö och om hur den ska vara 

för att gynna barns utveckling, lärande och välbefinnande, dock är det mesta fokuserat på 

innemiljön.  

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall 
främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 
och färdigheter (Skolverket, 2006, s 8).  

 

Följande utdrag är tagna ur förskolans läroplan (Skolverket, s 5 & 7).  

• Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet.  

• Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

och lärande såväl inomhus som utomhus.  

• Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö 

och i naturmiljö .  

 

2.5 Förskolans utemiljö - en plats för barn 

De flesta svenska förskolor har tillgång till en egen utemiljö, ofta i form av en inhägnad gård.  

Utseende och utformning på utomhusmiljöer anpassade för barm har inte ändrats så mycket 

under de senaste 30 åren ( Lenninger & Olsson, 2006). Det finns en del nyskriven forskning 

och studier att läsa om förskolans utemiljö, men det mesta härstammar från 1970-1980- talet. 

Norén-Björn (1977) genomförde under senare delen av 70-talet, på uppdrag av Lekmiljörådet, 

en omfattande studie på barns lek vid lekplatser. Hennes studie har sedan kommit att ligga till 

grund för 2000-talets fåtal studier inom detta område och är fortfarande högaktuell.  
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Några av de bästa svenska förskolegårdarna är gjorda på 1970-talet och de är ofta stora och 

innehåller naturmiljö. Mårtensson (2004) poängterar hur viktig storleken på gården är, en stor 

gård med mycket yta är en god förutsättning för en bra utemiljö för barn. Detta är något som 

verkar vara en delad åsikt i ämnet av bland annat Norén-Björn (1977) och Grahn (2007), att 

barn behöver mycket utrymme och stor variation. 

Flertalet studier som genomförts kring barns utemiljö har i huvudsak fokuserat på fem olika 

aspekter: statiska lekredskap, föränderliga material, olika typer av markbeläggning och 

terräng, avskilda rum och naturmiljö(Norén-Björn, 1977,Mårtensson, 2004). 

 

På många svenska förskolegårdar är statiska lekredskap vanligt förekommande som till 

exempel rutschkanor, gungor och olika typer av klätterställningar. Dessa statiska redskap 

marknadsförs flitigt av tillverkarna och är en stor kostnad för förskolorna. Norén-Björn 

(1977) anser att en vettig planering av utemiljön gör statiska lekredskap onödiga. Den 

funktion som redskapen anses fylla, att ge barnen tillfälle till rörelse, går att inhämta på andra 

sätt. Hon lyfter istället fram användandet av naturliga material så som bergsknallar och 

klätterträd. Mårtenssons (2004) studie visar att barn snabbt tappar intresset för statiska 

lekredskap och konstaterar också att de även lämnar mycket lite utrymme för barns kreativitet 

och fantasi. Hon hävdar att om de statiska lekredskapen ska fylla en god funktion bör de vara 

placerade i förhållande till andra platser på gården. Det optimala är att placera redskapen i 

anslutning till gårdens vegetation. 

 

Föränderliga material, förutom sand, är något som ofta saknas på förskolegårdarna. Trageton 

(1996) anser att material som är lättföränderligt gynnar barns skapande, kreativitet och 

fantasi. Genom att lätt kunna förvandla och förflytta materialet på gården utvecklar barnen 

nya lekar som ofta övergår från konstruktionslek till rollek. Detta material är lätt att 

införskaffa och behöver heller inte vara särskilt kostsamt för förskolan. Materialet kan bestå 

av plankor, bildäck och kabeltrummor. Mårtensson (2005) såg i sin studie att det är just vid 

platser med löst material, sand, blad, jord och stenar, som det blir lätt för barn att stanna till, 

umgås och hitta saker att göra.  
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Sandlådor i varierande storlek är något som är mycket vanligt förekommande på svenska 

förskolegårdar och detta är ofta väldigt uppskattat av barn i alla åldrar. Norén-Björn (1993) 

påpekar att det bör finnas flera sandlådor på gården. De äldre barnen behöver få vara för sig 

själva då deras lek är av en helt annan karaktär än de yngre barnens. Trageton är enig med 

Norén-Björn i denna fråga och anser att endast en stor sandlåda mitt på gården bjuder in för 

många barn på en gång, vilket ger dålig koncentration i barnens lek. Han anser vidare att det 

är av största vikt att inte placera en sandlåda tillsammans med en rutschkana då det stör de 

yngre barnens lekar med att gräva och ösa.  

När det handlar om olika typer av markbeläggning på gården anser Norén-Björn (1977) att 

alla barn bör ha tillgång till asfalt, gräs, sand, grus men även berg, stenblock och skogs- och 

ängsmark i sin förskolas utemiljö. Hon anser även att en variation av markbeläggning bör 

förekomma för att både ge barnen olika typer av upplevelser men också för att fungera för 

många olika aktiviteter. För att cykla behövs till exempel asfalten som också används till att 

hoppa hopprep och till en mängd olika bollekar. Det ska självklart inte glömmas bort att 

markbeläggningen även bör vara praktisk och hållbar. Lenninger och Olsson (2006) skriver 

om kuperad terräng så som kullar, ojämn mark och stigar, alltså en miljö som inte är så 

tillrättalagd som mycket annat är på förskolan. De anser att detta är en viktig del av 

förskolegårdens utformning för att gynna barnens utveckling, lek och lärande. Mårtenssons 

(2005) observationer tyder också på att barn gärna söker upp platser där de kan rumla runt och 

sätta sin kropp i rörelse och därför uppskattas ofta små höjdskillnader på gården. 
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Svenska förskolegårdar består i regel till stor del av stora öppna ytor, detta förmodligen för att 

man som pedagog lättare ska kunna ha en överblick över var barnen befinner sig och vad de 

sysselsätter sig med. Norén-Björn (1993) pekar dock på vikten av att skapa olika rum för 

ostörd lek i mindre grupper. Även Trageton (1996) anser att utomhusleken, precis som 

inomhusleken, kräver väl avgränsade ytor, allt för att ge barnen koncentration och lugn och ro 

kring sin lek. Han föreslår att man använder sig av träd och buskar som ridåer som kan 

skärma av olika leksituationer från varandra. Norén-Björn instämmer i detta och beskriver hur 

man genom användandet av blomlådor kan förstärka känslan av att vara i ett rum utomhus. 

Grahn (2007) beskriver avskilda rum som lugna områden där barn får möjlighet till att vara i 

fred en stund, som när man är ledsen eller vill vara ensam med sin bästa kompis. Här får 

barnen tillfälle att i lugn och ro vila och prata men också tillfälle att fantisera och upptäcka. 

Grahn skriver också om platser som han benämner som anhalter. Det är små, ibland 

undangömda, platser som passar för att dra sig undan i små grupper. Dessa platser ger ofta 

upphov till mycket fantasifulla lekar och blir ofta namngivna av barnen som exempelvis 

slottet eller borgen. Även Herrington och Studtmann (1999) såg i sin studie att det är just de 

undanskymda platserna med mycket vegetation som mest används till fantasifulla lekar. De 

fann också att dessa platser var de mest populära, det var där barnen uppehöll sig längst. 

 

Naturmiljöer så som skogsmark och ängsmark bör ha en given plats på varje förskolegård 

(Mårtensson, 2004). Träd, buskar, blommor och mycket olika växter är trivsamt och trevligt 

men också en kunskapskälla och en stor tillgång för leken. Söderström, Mårtensson, Grahn 

och Blennow (2004) fann i sin studie angående den fysiska utomhusmiljön i en storstad att 

förskolor med exempelvis naturmiljö, klätterträd och träddunge var ute oftare och längre än 

förskolor som saknade denna form av utemiljö.  

I en redan planerad och strukturerad miljö finns det allmänna och i regel vuxnas 

föreställningar om vad miljön är tänkt att användas till (Grahn m fl,1997). De skriver vidare 

om att naturmiljön ger olika möjligheter för varje enskild individ då det där inte finns några, 

förutbestämda föreställningar om vad som ska ske och vad som ska göras i denna miljö. De 

påpekar att naturmiljön även lättare tillgodoser olika barns behov och utveckling.  
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Mårtensson (2004) påpekar att barn också får större möjlighet till en friare lek i naturmiljön 

då den inte är formad och skapad av vuxna. Fjørtoft och Sageie (2000) fann i sin studie att 

naturmiljön hade kvalitéer som mötte barns behov av stimulans och varierad lek. Det fanns ett 

positivt samband mellan lekaktiviteter och mångfalden i de olika vegetationstyperna och 

utseendet på träd och buskar. Exempelvis var utspridd buskvegetation förknippat med 

kojbyggande och mer jämna markområden utnyttjades till mer rörelsebetonade aktiviteter. 

Slutsatsen av deras studie visade att naturliga landskap representerar potentiella platser för lek 

och lärande och detta måste tas i noggrant övervägande för framtida planering av utemiljöer 

för barn.  

Lenninger och Olsson (2006) anser också att tillgång till naturmiljö på gården är en stor fördel 

med allt sitt föränderliga lösa material så som pinnar, barr, kottar, stenar och löv. Naturmiljön 

tillåter barnens lekar att pågå länge och barnens kreationer får vara kvar. Den rika tillgången 

på material förhindrar även ofta att konflikter uppstår mellan barnen då det finns lekmaterial 

så det räcker till alla.  

 

 

 

 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad barn tycker och tänker angående sin 

förskolas utemiljö. Frågeställningarna är följande: 

 

– Hur upplever barn i fyra och femårsåldern förskolans utemiljö? 

– Hur vill barn i fyra och femårsåldern att förskolans utemiljö ska vara? 
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4 Metod 

4.1 Urval 

För att besvara våra frågor har vi valt att intervjua sammanlagt 14 barn på två olika förskolor. 

Av dessa 14 barn är två stycken fyra år och tolv stycken är fem år. Barnen är utvalda utefter 

ålder, av förskollärare på de förskolor där vi har genomfört vår undersökning.  I den kommun 

där undersökningen genomfördes tillfrågades ett antal förskolor att delta. De två förskolor 

som visade intresse för vårt ämne var de som deltog i undersökningen.   
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4.2 Genomförande 

Vi har valt att använda oss av en intervjuguide med i förväg uttänkta frågor. Denna 

intervjuform gör att man som intervjuare kan vara mer flexibel, vilket gör samtalet mindre 

styrt och kan anpassas efter respondentens intressen (Løkken & Søbstad, 1995). När barn 

intervjuas är det inte bara vad de muntligt uttrycker som har betydelse för svaret, det är även 

viktigt att uppmärksamma vad barnen uttrycker med sitt kroppsspråk (Løkken & Søbstad).   

Elva av intervjuerna genomfördes med ett barn i taget i enskilda rum och tre intervjuer 

genomfördes med en pedagog närvarande i rummet. Vi dokumenterade intervjuerna genom 

ljudinspelningar och noterade barnens olika gester och beskrivande kroppsspråk som ett 

komplement till inspelningarna. Det är viktigt att uppmärksamma barnens gester, 

kroppsrörelser och mimik för att senare kunna använda sig av detta i tolkningen av barnens 

svar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). I förväg hade ett frågeformulär utformats 

som barnens svar enkelt kunde föras in i under intervjuerna (se bilaga 1). Varje intervju tog 

mellan 10 - 35 minuter. Intervjun inleddes med att barnen fick berätta vad de hette och hur 

gamla de var. Barnen fick också i samband med sista intervjufrågan i uppgift att rita sin 

önskegård helt efter egna tankar och önskemål. Vi valde att göra detta för att underlätta för 

barnen och för att förstärka deras svar och tankar kring sin utemiljö, för att vi sedan på bästa 

sätt skulle kunna förstå barnens tankar. Intervjuerna avslutades genom att barnen tackades för 

sin medverkan och tillfälle gavs att lyssna på de inspelade intervjuerna. Att låta varje barn 

lyssna på sin egen intervju brukar uppskattas och är en viktig del av intervjun (Doverborg & 

Pramling Samuelsson.).  

Vi utförde våra intervjuer på två olika förskolor i olika rektorsområden utanför Jönköping. 

Den första förskolan vi besökte är relativt nybyggd i nära anslutning till ett bostadsområde 

och har plats för cirka 80 barn i åldrarna 1 – 5. Förskolans gård är stor med många olika 

inslag och en stor del av gården är gräsbetäckt med två stora kullar. Det finns asfalterade 

cykelvägar och flera olika statiska lekredskap och en hel del föränderligt material. Förskolan 

har nära till skogen och det finns en bäck precis utanför staketet.  
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Den andra förskolan ligger inne i ett bostadsområde och är byggd på 70-talet och har plats för 

cirka 50 barn i åldrarna 1-5. Även denna förskolas gård är stor och har många olika inslag.  

Gården har ganska lite gräsyta och är nästintill helt platt. Det finns många statiska lekredskap 

och det finns gott om utrymme att cykla på.  Det är cirka två minuters gångväg till en liten 

träddunge där en lekplats också finns placerad.  

4.3 Databearbetning 

Efter avslutad datainsamling lyssnade vi igenom samtalen och transkriberade dem med hjälp 

av datorn. Detta för att underlätta bearbetningen av materialet och lättare kunna få en 

överblick och kunna se likheter och skillnader mellan barnens svar. Vi analyserade varje 

enskild intervju var för sig och försökte hitta ett mönster i intervjusvaren. Vi jämförde sedan 

våra analyser med varandra för att se om vi hade tolkat barnens svar och teckningar på samma 

sätt. Vi delade sedan in barnens svar i olika kategorier grundade på vad barnen gav uttryck för 

under intervjuerna. Vi delade in de olika svaren i kategorier genom att använda öppen 

kodning. Öppen kodning ingår i metoden Grounded theory och innebär att bryta ner, studera 

och kategorisera data som sedan grupperas och omvandlas till kategorier (Bryman, 2002).  

 

4.4 Tillförlitlighet 

Innan vi och genomförde våra slutgiltiga intervjuer pilottestade vi våra intervjufrågor. Att 

som intervjuare utföra pilotintervjuer underlättar och förenklar för de kommande intervjuerna, 

det blir lättare att skapa en trygg och behaglig atmosfär och det stärker självsäkerheten 

(Kvale, 1997). En pilotstudie gör det lättare att placera intervjufrågorna i rätt ordning och 

avgöra om det finns frågor som inte passar att ha med i undersökningen (Bryman, 2002). De 

första pilotintervjuerna genomfördes med fem barn i fyra och femårsåldern och efter det 

omarbetade vi några av våra frågor. Vi gjorde sedan ytterligare en pilottest på barn i samma 

ålder och då upplevde vi att frågorna var bättre anpassade för åldersgruppen och beslöt oss för 

att behålla dessa. 
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Under alla intervjuerna satt vi i rum som egentligen tillhörde förskolornas personal, alltså rum 

som barnen inte var helt vana att vistas i. Vi upplevde att vissa barn verkade något obekväma 

i miljön. Under de intervjuer som genomfördes med en pedagog närvarande upplevdes barnen 

som okoncentrerade och låsta i sina svar. Något annat som vi tror påverkade barnens svar är 

vädret. När några av intervjuerna genomfördes var en av förskolegårdarna täckt av snö, vilket 

säkerligen ledde till mer årstidsbetonade svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultat 

5.1 Kategoribeskrivningar  

Det barnen sade och gav uttryck för i vår undersökningen har vi delat in i följande kategorier:  

 

• Inbjudande platser 

• Utmanande platser 

• Sinnesbaserade och estetiska platser 

• Platser för spring 
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I kategorin Inbjudande platser ingår de åsikter och tankar som barn ger uttryck för som är 

förknippade med specifika platser på gården. Gemensamt för dessa är att det är platser som 

barnen uppehåller sig vid länge och som lockar till en fantasifull och kreativ aktivitet.  

I Utmanade platser är det just utmaningar som …, eller kanske just behovet av utmaningar. I 

denna kategori inkluderas flera inslag från barnens utemiljö så som lekredskap och terräng.   

 I Sinnesbaserade och estetiska platser har vi placerat in platser där barnen får upplevelser av 

sinnlig karaktär, så som vindens sus och doftande blommor. Vi har även lagt in den estetiska 

aspekten här exempelvis färger och form på gårdens olika lekredskap men även växtligheten 

och den naturliga omgivningen på förskolan. 

Platser för spring bygger på vad barnen berättar om lekar och sysselsättningar de uppehåller 

sig med och som kräver stora ytor för att tillgodose aktivitetens behov.  

5.2 Inbjudande platser 

Av våra intervjuer går det tydligt att utläsa att barnen har särskilda platser där de tycker om att 

vara. Platser som passar för olika aktiviteter så som lekar, spring, cykling men också samtal 

och lugna stunder.  

En gemensam faktor för de platser som ofta förekommer i barnens svar är att de på ett mer 

eller mindre sätt är lite avskärmade eller undanskymda. Platser som på den ena förskolan 

verkar vara särskilt populära hos barnen är bakom kullen och på förskolans baksida.  

Barnen uttrycker att deras favoritplatser fyller olika syften beroende på vad de vill leka eller 

vilket humör de är på. På en av förskolorna så lektes en lek inspirerad av ett tv-program som 

heter Barda. Denna lek utspelar sig nästan enbart bakom den största av gårdens kullar: 

”bakom kullen är bardastenen…vi är bara där bakom kullen när vi leker Barda…”. 

De lekar som barn beskriver leks på dessa platser är fantasifulla och kreativa lekar. Barda - 

leken beskrivs så här:  

Att det är… att det är en spelledare som …Som ska berätta vägen till Barda, 
till det slottet. Och så är det en trollkarl och så säger barnen såhär: vi kallar 
dej trollkarl. Och så kommer han upp och så säger trollkarlen…Då undrar 
trollkarlen såhär: varför då? För vi ska befria Barda! Fast ni måste tävla mot 
ett av mina ljusmonster…döda ljusmonstren! För att man ska få 
kristallkulan.  
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Vi har funnit ett samband mellan de platser som barnen beskriver som favoritplatser och 

föränderligt material. På och vid dessa platser finns det material som exempelvis brädor, däck 

och pinnar. Detta material ger upphov till många fantasifulla lekar hos barnen, både enskilt 

och tillsammans med kamrater. Brädorna som fanns på baksidan av en av förskolorna 

användes till flera olika lekar, så som kojbygge, gömställe och cykellek.  

Kör monstertruck. Med såna där… med såna där gupp så, med brädor. Och 
så flyger vi med brädorna så… lägger vi brädor på, på brädorna och så… så 
kör vi… upp. Då ska man räkna vilka… när man… har varit med… med 
cykeln och så gör man så… svisch…  

 

Detta är ett exempel på hur det föränderliga materialet konstrueras och används som tillbehör 

och förstärkning i en leksituation. En annan lek som beskrivs är när det byggs en koja med 

brädorna. Det beskrivs att det är bra och roligt att bygga men att ”man måste akta sig för att få 

stickor”. När vi undrar vad de gör när de har byggt klart kojan får vi veta att det är ett bra 

ställe att leka rollekar på, så som mamma, pappa, barn. Det tilläggs också att: ” då kan vi 

låtsas att vi… och låtsas att vi har inflytt!”.   

 

Även en del lekredskap och vissa statiska lekhus beskrivs som bra platser att vara på. Barn 

från båda förskolorna berättar om att de leker pirater och eller sjörövare på gårdens ”båt”. 

Båda förskolorna har en stor båt på gården, utformade på olika sätt men båda belägna i en 

sandlåda.  

Och så brukar jag leka, och så brukar jag faktiskt vara i båten litegranna. Då 
leker jag Pippi, Pippi på de sju haven. Jag leker att det finns sjörövare som 
är dumma mot Pippi och så ska hon ta en skatt, och sen tog hon skatten… 

 

Här syns det tydligt att ett lekredskap kan stå i fokus när det handlar om speciella typer av 

rollekar. Det går inte att leka sjörövare någon annanstans än på just båten, lekredskapet blir 

alltså förknippat med en särskild lek.  

Vad gäller lekhus så har vi förstått att de används till lite lugnare aktiviteter, där finns 

möjlighet och utrymme till att umgås med en eller några kamrater i en lugn miljö. Det finns 

barn som utrycker att lekhusen är ett bra ställe att vara på om man vill få vara ifred  

en stund: “ det är roligt, det är lite för långt bort, när det är lite för många där då blir det… lite 

ont i öronen”.   



 17 

 

Sandlådan är något som barnen återkommer till under intervjuerna, den både berättas om och 

ritas på deras önskegård. Barnen tycks se sandlådan som en självklarhet men det är inget de 

vidareutvecklar och berättar detaljerat om. Det framkommer att det som barn framförallt gör i 

sandlådan är att gräva gropar och köra med leksakstraktorer.  

 

 

 

 

 

5.3 Utmanande platser 

Det framkommer att de statiska lekredskapen inte är tillräckligt utmanande för de äldsta 

barnen på förskolan. Klätterväggen på en av förskolegårdarna beskrivs som för lätt och det 

vore önskvärt med en högre och svårare. När det talas om rutschkanan ges det även här 

signaler om att det är för lätt och inte så stimulerande för barn i denna ålder, de har slutat att 

använda rutschkanan på det tänkta sättet. Det beskrivs istället att man kan klättra uppför 

rutschkanan och detta beskrivs som en rolig aktivitet. Något som det finns tankar om hos 

barnen är de mindre lekhusen och de små gungorna som av barnen benämns som 

”bebisgungorna”, dessa två lekredskap beskrivs som små och som något som enbart passar de 

små barnen eller ”bebisarna”. Även när det gäller cyklar som är en självklarhet för barnen att 

ha på förskolan beskrivs det att de vill ha mer utmaning och att det är för lätt då de flesta 

cyklar på förskolorna är trehjulingar. En önskan låter så här: ” en blå cykel, som är blå och 

cykeln har två hjul”. Cykelvägarna är också något som barnen önskar vore mer utmanande, de 

ska vara ”backiga” och ”sicksack” . Ett barn har som önskemål om att på gården ha en stor 

kulle som det ska gå att hoppa ifrån ner i en bredvidliggande sandlåda. 

Barnen skapar sig även egna utmaningar på kreativa och fantasifulla sätt med de befintliga 

lekredskapen. När de till exempel har tröttnat på att bara gunga vill de ha gungor som ”är bra 

att snurra med” och som ”det går att krocka bra med”.  



 18 

 

5.4 Sinnesbaserade och estetiska upplevelser 

När barnen får rita sina önskegårdar så framkommer det att ett viktigt inslag på gården är 

miljöer som ger sinnesbaserade och estetiska upplevelser. Solsken, vind och regn är något 

som har stor betydelse för barnen i deras utemiljö och det går att se på flera av barnens 

teckningar. Att ett regnväder förändrar gården och uteleken är något som det berättas om: 

”Det regnar fortfarande. Det blev en stooor plums!”. Just vatten är något som barnen tycks se 

som en rolig tillgång på gården, på flera olika sätt, exempelvis att spruta med och plaska och 

bada i. 

 “Jag… jag gillar faktiskt att det var sommar och att jag kunde gå ut genom 
vattensprejaren /…/ i gräset! Där får man springa genom den, man blir blöt 
och man får lägga av sig kläderna /…/ det är kallt då och det är roligt att 
springa in i det”.    

 

Majoriteten av barnen nämner att det är viktigt med en grönskande gård med träd, frukt och 

bär. Barnen berättar att de vill ha äpplen, plommon, blåbär, kastanjer, blommor och löv på sin 

gård.  

Jag vill gärna ha lite träd. Mmm… det är vår nu… jag kommer göra lite 
trasiga löv… det är det nu på våren. Så nu ska jag göra lite olika… nu ska 
jag göra färgade löv. Sådär det är ett löv… jag måste göra några löv…jag 
ska göra tre…det blir ett hjärta!      

 

På barnens teckningar över sina önskegårdar syns det tydligt att de tar hänsyn till flera 

estetiska aspekter. De flesta barn väljer noga vad som ska ha vilken färg och kommenterar 

mycket under tiden de ritar som exempelvis att det ska vara ”rosa gungor med gröna snören”. 

Barnens färgval är genomtänkta och det är tydligt att barnen lägger stor vikt vid att gården ska 

vara vacker och tilltalande färgmässigt.  

Ett av barnen berättar om att vilja ha en stor gungbräda på gården, här framkommer tydligt 

hur viktigt det är med utseende och utformning, den beskrivs detaljrikt och inlevelsefullt: 

”Jag ska göra gungbräde, jag ska göra ett svart däck, ett däck som är nere i jorden, 
ett däck och sen så är det en stolpe som håller, stolpe, och här är brädan. Sen ska 
jag göra en kanin på sidorna som man håller i, en låtsas. Här håller man, här är 
kaninens öga….dom håller man i och så huvud, öga, öga, mun öra och öra och 
arm och arm” 
 

Djur verkar vara något som barnen skulle vilja ha på sin förskolegård, främst låtsasdjur men 

även riktiga djur. Djur som nämns som önskvärda på gården är: anka, giraff, kanin och 
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grävling.  

5.5 Platser för spring 

Barnen beskriver olika typer av rörelselekar som de brukar leka ute på gården. Dessa lekar är 

exempelvis tjuv och polis, kurragömma, jagarlekar, ringlekar men också bollsporter som 

exempelvis fotboll. 

Gemensamt för dessa typer av lekar är att de kräver stora ytor, plats för mycket spring och 

livlig lek. Så här beskrivs en av dessa lekar som kallas för katt och mus som är en lek som 

leks på en stor asfaltsyta: ” några barn är musar och en är katt och katten ska fånga musarna 

och en till och så blir en till katt”. Något som vi också har stött på under våra intervjuer är att 

barnen berättar om vinterbetonad lek så som pulka - och stjärtlappsåkning.  

5.6 Sammanfattning 

Genom våra intervjuer fann vi att barnen vill ha en förskolegård med stor variation. Barnen 

ger uttryck för många olika saker de vill ska finnas i förskolans utemiljö. Det huvudsakliga 

barnen ger uttryck för är platser dit de gärna återkommer och där det pågår fantasifull lek. Det 

som framgår av barnens berättande om platser är att de i regel förknippar en plats med en 

särskild lek. Barn vill ha utmaningar i sin utemiljö, detta är något som det ges uttryck för. 

Dessa gäller statiska lekredskap som exempelvis klätterväggen men också gårdens terräng så 

som cykelvägar. De barn som har deltagit i undersökningen är de äldsta barnen på förskolan 

och vi kan ana att de helt enkelt har lekt klart och tröttnat på de redskap och det material som 

finns på gården. Det har även framkommit att barnen tycker det är viktigt med en estetiskt 

utformad gård med genomtänkta färgval. Det ska även finnas möjligheter till sinnesbaserade 

upplevelser, exempelvis nämner flera barn att de vill ha tillgång till vatten och växtlighet på 

gården. Barnen leker många lekar som kräver att gården har stora ytor med varierande 

markbeläggningar. Livliga lekar som innehåller mycket spring, exempelvis tjuv och polis.  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Gällande vårt val av metod känner vi oss nöjda. Vi tycker att det var bäst lämpat utifrån vårt 

syfte och frågeställningar att använda oss utav intervjuer och genomföra en kvalitativ 

undersökning. Att låta barnen rita till den sista frågan under intervjun var något som vi tycker 

var ett roligt inslag samtidigt som det gav en klarare och starkare bild av vad barnen menar 

och hur de tänker kring sin utemiljö och hur de skulle vilja ha den. Vi upplevde att barnen här 

fick lättare att sätta ord på sina tankar med hjälp av vad de ritade och fantasin och 

kreativiteten flödade. Detta moment höll också uppe barnens koncentration. Det optimala och 

det mest tillförlitliga för att förtydliga barnens tankar hade varit att gå runt på förskolegården 

tillsammans med ett barn i taget och sitta utomhus och genomföra intervjuerna. Detta var i 

princip omöjligt med tanke på att detta hade krävt att gården i övrigt var tom på barn. En 

annan faktor som spelade in var årstiden och vädret. Vi ansåg det vara svårt att sitta ute och 

prata och rita i regn och rusk. Om tid hade funnits hade det varit önskvärt att även göra 

observationer på de barn vi intervjuat för att göra vår undersökning mer tillförlitlig.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med vår undersökning var att undersöka vad barn tycker och tänker angående 

sin förskolas utemiljö. Vi ställde oss följande frågor: 

– Hur upplever barn i fyra och femårsåldern förskolans utemiljö? 

– Hur vill barn i fyra och femårsåldern att förskolans utemiljö ska vara? 

 

Vi upplever att vi har fått svar på detta och att vi har fått en ganska så talande och vid bild av 

hur barn i fyra och femårsåldern upplever sin utemiljö på förskolan. Det resultat som vi fick 

fram utav våra intervjuer levde till stor del upp till våra förkunskaper och våra tidigare tankar 

kring ämnet. En del av de svar och tankar som barnen har delgett oss har fått oss att reflektera 

över vad utomhusmiljön faktiskt kan användas till och hur stor betydelse den faktiskt har.  
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I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 står det att förskolans verksamhet ska anpassas till alla 

barn i förskolan och att hänsyn ska tas till barns olika förutsättningar och behov (Skolverket, 

2006). I våra intervjuer framkom det tydligt att detta även är viktigt för barnen. Alla barnen 

uttryckte tankar om en mycket variationsrik utemiljö. De både beskrev platser som redan 

finns i deras utemiljö och platser som de önskar ha, allt ifrån specialdesignade lekredskap till 

naturliknande miljöer. Mårtensson (2005) har i sin studie kommit fram till att om barnen ska 

uppfatta utemiljön som spännande måste den vara tillräckligt stor och varierad med många 

olika platser som utgångspunkter. Den utemiljö som barn vistas i måste vara attraktiv ur 

barnens egna perspektiv och den ska ge utrymme för upptäckarglädje och skapande rörelse 

(Kylin & Mårtensson, 2005). Vi anser att något av det viktigaste i en förskolas utemiljö är att 

det ska finnas möjligheter till många olika sorters lekar och andra aktiviteter. Det ska finnas 

plats för springlekar, upptäcktsfärder i naturmiljö och plats för stillsamma lekar och samtal. 

Utemiljön ska inte ta död på den kreativa leklust som barnen har inom sig, den ska ta till vara  

den och ge den utrymme att leva vidare. 

 

Något som tydliggjordes under intervjuerna var barnens tankar kring specifika platser på 

gården. Barnen tycks dras till vissa platser som de på något sätt finner mer trivsamma, 

spännande, roliga och helt enkelt mer inbjudande än andra platser. Dessa omtalade platser 

som beskrivs av barnen har en stor gemensam faktor och det är att de ligger på ett något 

undanskymt ställe på gården. Grahn (2007) skriver om att barn behöver undanskymda platser 

på gården som passar för flera olika aktiviteter, lugna såväl som fartfyllda. Vår uppfattning är 

att just den här typen av platser som lyser med sin frånvaro på flera av de förskolegårdar som 

vi kommit i kontakt med. Detta har troligen sin förklaring i att pedagoger på förskolan 

vanligtvis vill ha en utemiljö som är lätt att överblicka. Detta är ju självklart en viktig aspekt 

när det gäller planering av en förskolas utemiljö men vi anser att man ska kunna ha en 

överblick över barnen oavsett gårdens utformning.  

Mårtenssons (2004) studie visar att barn snabbt tappar intresset för statiska lekredskap och 

konstaterar också att de även lämnar mycket lite utrymme för barns kreativitet och fantasi. 

Detta är något som vi inte kunde utläsa av vårt resultat. Flera av de fantasifulla och kreativa 

lekar som barnen beskrev utspelas just vid de statiska lekredskapen och då framförallt vid 

dem som är utformade som en båt.  
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De äldsta barnen på förskolan har i regel vistats i samma utemiljö sedan de började på 

förskolan kanske redan i ettårsåldern. Det framkom under intervjuerna att vissa barn visar 

tydliga tecken på att de är trötta på sin utemiljö och att det inte finns några utmaningar kvar 

att ge sig på, detta framförallt när det gäller statiska lekredskap. Vi tycker det är viktigt att 

förskolor förändrar och anpassar utemiljön efter barnen och deras behov på samma sätt som 

görs inomhus. Förskolans läroplan, Lpfö 98 pekar på vikten av att barn ska ges utmaningar 

som stimulerar lusten att tillägna sig nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Barnen 

behöver en utmanande miljö för att kunna utvecklas och för att kunna leka och ha roligt eller 

helt enkelt kunna trivas lika bra i förskolans inomhusmiljö som i dess utomhusmiljö. 

 

Något som vi kunde se i vårt resultat och som framkom särskilt tydligt när barnen blev 

ombedda att rita sin önskegård var hur viktigt det utifrån deras tycke och smak är att ha en 

vacker utemiljö som bjuder på många sinnesbaserade upplevelser. Vi tycker det är mycket 

fascinerande och intressant att barnen faktiskt var helt på det klara med att de exempelvis ville 

ha en rosa gunga eller ett blått staket och att det verkar vara väldigt betydelsefullt. Kanske kan 

detta betyda att en blå rutschkana skulle kunna anses mer lockande och rolig än en röd.  

Barnen i vår undersökning uttrycker också starkt att de vill ha en gård med platser som 

stimulerar deras sinnen, ger trygghet, lugn och ro samt utmanar och lockar till skratt och 

glädje. Lenninger och Olsson (2006) skriver: ”Barn behöver inte bara vackra former för ögat, 

de behöver prassel och sus, ångande lövmassor, solvarma jordhögar och krusande vattenytor, 

svinget och greppet om repet, skräpet och skrotet.”(s. 10) 

 

Majoriteten av barnen i vår undersökning nämner under intervjuerna att det är viktigt med en 

grönskande gård med träd, frukt och bär. Barnen berättar att de vill ha äpplen, plommon, 

blåbär, kastanjer, blommor och löv på sin gård. Söderström, Mårtensson, Grahn, och Blennow 

(2004) fann i sin studie angående den fysiska utomhusmiljön i en storstad att förskolor med 

exempelvis naturmiljö, klätterträd och träddunge var ute oftare och längre än förskolor som 

saknade denna form av utemiljö. Vi anser att naturmiljöer så som skogsmark och ängsmark 

bör ha en given plats på varje förskolegård. I en naturmiljö finns det ett stort utrymme för att 

uppleva med sina sinnen och det är en miljö som vi anser att alla barn ska få ta del av varje 

dag i sin utemiljö.  
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6.3 Avslutande diskussion 

Något som förvånar oss är att flertalet av de barn vi intervjuade hade svårt att uttrycka vad de 

gör när de är utomhus på förskolan. Vi fick ställa många följdfrågor för att hjälpa dem med att 

sätta ord på sina tankar. Vi misstänker att detta beror på att de sällan pratar om sin utemiljö, 

varken med andra barn eller med vuxna i deras närhet. De är inte vana vid att berätta om eller 

ens fundera över sin utemiljö. På förskolan är det istället vanligtvis inomhusmiljön som 

diskuteras flitigt bland både barn och pedagoger. Norén-Björn (1993) påpekar att 

pedagogiken inte får stanna på förskolans tröskel utan att den pedagogiska planeringen ska 

följa med ut i barnens utemiljö.  

Lenninger och Olsson (2006) konstaterar att mallen för hur svenska utemiljöer för barn 

utformas idag i stort sett ser likadan ut som för trettio år sedan, det är endast redskapens färg 

som har förändrats. Vid planeringen av barns utemiljö läggs fokus på barnens säkerhet istället 

för på deras utveckling och lek. ”Garanterad säkerhet skapar i sig aldrig några fullvärdiga 

miljöer för barn” (s. 10).   

I förskolans läroplan, Lpfö 98, (Skolverket, 2006) står det skrivet om miljön och dess 

utformande i och på förskolan. Det står att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö och att 

miljön ska ge utrymme för lek, fantasi och kreativitet. Fokus ligger till stor del på 

inomhusmiljön och till detta ställer vi oss frågande. Vi tycker att utemiljön uppmärksammas 

för lite i allmänhet och då även i läroplanen.  

Är det helt enkelt så att förskolans utemiljö är oprioriterad och på väg att bli bortglömd? 

 

6.3.1 Förslag till vidare forskning 

Om mer tid funnits hade det varit väldigt intressant och önskvärt att undersöka detta ämne 

vidare med observationer på hur och med vad barnen sysselsätter sig och leker med ute på 

gården som ett komplement till våra intervjuer. Om man skulle vilja gå ett steg längre så 

skulle det kunna bli en väldigt intressant forskning av att jämföra barnens lek inomhus och 

utomhus. Detta för att se skillnader och likheter i hur barnen leker och hur de utnyttjar och tar 

tillvara på den miljö de befinner sig i.  
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Bilagor       Bilaga 1 

 

Intervju     Namn: 

 

1. Kan du berätta för mig vad du gör när du är ute på gården, här på dagis? 
 

 

 

 

2. Var någonstans ute på gården tycker du det är bäst att vara? Har du något favoritställe? 
 

 

 

 

 

 

3. Finns det någonstans på gården där du nästan aldrig är och leker? 
 

 

 

 

 

 

4. Om du fick bestämma helt själv, vad skulle du vilja kunna leka/göra på gården? (Och 
vad behövs?)  
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Bilaga 2 
 

Intervju med Thea 5 år 

Susanne – Vet du, idag ska vi prata om vad du tycker om att leka ute på gården. Ni är ute och 

leker ibland va? 

Thea – Mm, jag gillar att spela fotboll i den korgen.  

S – Fotboll i korgen? 

T – Mm, den där korgen därborta. 

S – Mhm...något mer du tycker om att göra här på gården? 

T – Jag gillar faktiskt, jag gillar att cykla.  

S – Cykla? Vart cyklar du någonstans då? 

T – Jag cyklar...jag cyklar var som helst varje dag.  

S – När du cyklar till dagis menar du? 

T – Jag cyklar...jag cyklar över alla vägar här på gården. 

S – Cyklar du här på gården? Vad cyklar du på för cykel då? 

T – Rr...alla cyklar. 

S – Kan du cykla på alla cyklarna? 

T – Mm 

S – Är det något mer du tycker om att göra? 

T – Jag gillar faktiskt att klättra i klätterväggen.  

S – Klätterväggen. Var är klätterväggen någonstans då? 

T – Därborta där vid den gula rutschkanan. 

S – Vid rutschkanan...är det något mer du tycker om att göra? 

T – Jag gillar faktiskt att....leka med mina kompisar. 

S – Leka med dina kompisar...vad brukar ni leka då? 

T – Mamma, pappa, barn.  

S – Mamma, pappa, barn, vart leker ni det någonstans? 
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T – Inne och ute. 

S – Både inne och ute...när ni är ute och leker det, vart någonstans på gården är ni då? 

T – Jag leker var någonstans som helst. 

S – Jaha, var som helst på gården kan man leka det? 

T – Mm. 

S – Finns det något speciellt ställe som är roligt att vara på på gården? 

T – Mmm. 

S – Något favoritställe? 

T – Jag gillar att vara bakom kullen och leka med däcken och bygga en koja. 

S – Jaha, är det däck därnere bakom kullen? 

T – Mm, massa däck. 

S – Mhm...vad sa du, bygga en koja sa du? 

T – Mm. 

S – Vad bygger du kojan med då? 

T – Med däcken! 

S – Jaha, du bygger den med däcken. Så det är ett bra ställe att vara på? 

T – Mm. 

S – Finns det någonstans på gården där du nästa aldrig är och leker? 

T – Är nästan aldrig och gungar. 

S – Gungar du nästan aldrig? 

T – Jag har inte gungat igår och inte idag heller! 

S – Har ni varit ute idag då? 

T – Nej... 

S – Nej, ni ska gå ut sen kanske. 

T – Jag kommer gunga idag.  

S – Mm. Finns det något annat som du nästan aldrig leker med? 
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T – Hmm...leker inte med....det huset där nere, det röda huset där nere.  

S – Nehe, där är du nästan aldrig? Varför är du aldrig där? 

T – Hmm....är där bara lite lite ibland.  

S – Ibland...är det inte roligt att vara där eller...? 

T -  Det är roligt, lite roligt...det är lite för långt...när det är lite för många då blir det...lite ont i 

öronen.  

S – Jaha, om man är för många får man ont i öronen? 

T – Mm, om de pratar för mycket bara... 

S – När det är många barn? 

T - *nickar* 

S – Finns det något mer roligt ställe på gården då, som är kul att va på? 

T -  Jag tycker det är jättekul att åka rutschkana!  

S – Det är roligt med? Något annat som är kul? 

T – Jag gillar att vara bakom...att bygga koja med dom pinnarna..*pekar ut genom fönstret* 

S – Har ni pinnar ni kan bygga med? Är det dom? *pekar på bräder utanför fönstret* 

T – Ja, de träpinnarna... 

S – Som ligger där? 

T – Mm, man får akta sig så man inte får en sticka i handen. 

S – Jaha, men man får bygga med dom? 

T – Mm. 

S – Jaha.  

T – Bara man aktar sig för stickarna... 

S – Jaha, det var ju roligt! Vad leker ni sen när ni har byggt kojan då? 

T – Hmm...vi, jag...går in i den och leker. 

S – Mhm...vad leker ni därinne då? 

T – Leker...mamma, pappa, barn. 



 30 

 

S – Det är ett bra ställe att leka mamma, pappa, barn på? 

T – Och då kan vi låtsas att vi...och låtsas att vi har en inflytt! 

S – Mhmm. Om du skulle få bestämma helt själv, om Thea skulle få bestämma, vad skulle du 

vilja kunna göra på din dagisgård då? 

T – Jag...skulle vilja gå ut ur staketet och plocka fina blommor.  

S – Utanför staketet menar du? 

T – Jag har gjort det en gång, när vi har vart i skogen...och gården. 

S – Mm... 

T – Och vet du...det fanns en lekpark, många lekpark vi skulle gå till...man kan leka i... 

S – Går ni till lekparken ibland och till skogen ibland kanske? 

T – Jag har varit bredvid...och då tittade vi när de gjorde godis... 

S – Mhmm, spännande...finns det något mer du skulle vilja ha här på gården, och leka med? 

T – Jag...jag gillar faktiskt...att...det var sommar och att jag kunde gå ut och genom 

vattensprayaren.  

S – Aha, var sätter man den någonstans då, vattenspridaren? 

T – I gräset! Där man får springa igenom den, man blir blöt! Och man får lägga av sig 

kläderna.  

S – Ja just det, det är ju bra när det är varmt. 

T – Det är kallt då och det är roligt att springa in i det. 

S – Är det kallt vatten i vattenspridaren? 

T – Mm. 

S – Mm, det kan ju göra på sommarn, det är ju roligt. 

T – Mm, man ska springa igenom. 

S – Mm. Vet du vad du ska få göra nu? Jag tänkte att du ska få rita lite. Gillar du det? 

T – Jag kan rita jättefint kan jag! 

S – Ska du få rita hur du skulle vilja att det såg ut på din gård.  

T – Mm. 
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S – Då ska du få pennor av mig. Och sen hade jag faktiskt kritor med mig också, om inte alla 

färgerna finns på pennorna. Så, hur du skulle vilja att det såg ut på gården och vad som skulle 

finnas.  

T – Man måste öppna här...*börjar öppna kritasken*  

S  - Ja, det måste man ju göra, öppna där i locket. 

T  - Mm, det är lite svårt ibland. 

S  - Ja, den var lite konstig... 

T - *börjar rita* Jag gillar svarta pennor, jag gillar också rosa. 

S – Nu får du rita helt själv hur en Theagård skulle se ut. 

T - *ritar*    

S – Vad ritar du nu för något? 

T – Staketet. 

S – Är det staketet, runt gården? 

T - *råkar rita på bordet* Man får ta bort det så med naglen... 

S – Vet du vad vi kan göra, såhär...*lägger ett papper under pappret* Ett rosa staket? 

T  - Mm. Gräs här...det är jättesvårt att måla det... 

S – Svårt att måla gräs? Mm, det kan vara lite svårt...men det blir ju jättefint ju. 

T – Så! 

S – Då har vi staket och gräs på gården.  

T – Och så ska himlen va blå. *börjar måla längst upp längs med pappret, men stannar upp* 

S – En blå himmel...Ska vi lägga ett pappet däruppe med tänker du? 

T – Mm. Hur många år är du? 

S – 23. 

T – Hopp. 

S – Då ska vi se vad det blir för nåt nu då? Vad har du ritat nu? 

T -  En rutschkana. 
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S – Det vill du ha på din gård... 

T – Så, det är trappan. 

S – Jaha, det är trappan upp till rutschkanan... 

T – Jag ska göra ett moln här...*tar en vit krita* 

S – Mm, syns det? Kanske det gör... 

T – Det syns här lite! 

S – Det gör det faktiskt, då ser man ju att det är ett moln där. 

T – Oj! * kritan går av* 

S – Oj, det gör inget, nu blev det ju två kritor. 

T – Vi kan lägga den så, där... 

S – Vad skulle du mer vilja ha på gården då? 

T – Jag ska ju måla rutschkanan! 

S – Ja, du har ju bara gjort trappan...man måste ju ha nåt att åka ner på med. 

T – Där är vägen där man går...och där fram kan man gå...och då är det här rutschkanan... 

S – Det blir ju kanonbra. Det ser man ju att det är en rutschkana. 

T – Jag ska faktiskt göra såhär nu...vi tar lite rött. 

S – Vad är det som ska va rött då? 

T – Det ska va, det ska va gungor.  

S – Ska det va gungor? 

T – Det ska va lite...och det ska va lite...lite sån här färg, rep.  

S – Mm, rep som gungorna hänger i. 

T – De ska va svart. 

S – Är det gungorna som är svarta? 

T – Så! 

S – Vad skulle du mer vilja ha på din gård då, om du fick bestämma helt själv? 

T – Nu ska jag måla barnen. 
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S – Så barnen ska va med på gården med... 

T – Mm. Oj...de här är nog lite kladdiga... 

S – De är nog det det, det gör inget. Är det ett barn där då vid rutschkanan? 

T – Det ska vara bara ett barn...de andra barnen är bakom kullen. Jag ska måla kullen sen... 

S – Mm, det är bra. 

T – Det är jag då. 

S – Det är du där, vid rutschkanan? Vart var det de andra barnen va på din teckning sa du? 

T – De va bakom kullen. Man måste ha ljusgrön då. 

S – Är kullen ljusgrön? 

T – Mmm. *ritar* Där är kullen! 

S – Nåt mer du skulle vilja ha på kullen? 

T – Jag vill gärna ha lite träd.  

S – Lite träd, då får du rita till det med. 

T – Mm, det är vår nu... jag kommer göra lite trasiga löv...det är det nu på våren. 

S – Mm, det är det ju faktiskt, de är lite trasiga. 

T – Jag behöver brun. Häruppe... 

S -  Ska det va däruppe på kullen? 

T – Såg du min kulle när du kom hit? 

S – Ja, vi tittade på eran gård, vi gick runt och tittade lite innan vi gck in hos er. 

T – Så. Nu ska jag göra lite olika...nu ska jag göra färgade löv. 

S – Olika fäger på löven? 

T – Sådär, det är ett löv...jag måste göra nåra löv...jag ska göra tre...det blir ett hjärta! 

S – Ja, ett löv som ser ut som ett hjärta, det va väl fint. 

T – Ett hjärtelöv! Jag har lite ont i halsen idag... 

S – Mm...lite hosta? 

T – Ska göra lite streck här på gungan... 
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S – Är det nåt mer du skulle vilja ha på gården då? 

T – Det är såhär min gård ser ut. Oj jag glömde båten! Min leksaksbåt. 

S – Mm..  

T – Den är här borta... 

S – Brukar du leka på båten? 

T – Mm, alltid...det skulle va lite mörkt ute, måste va lite lila då. 

S – Jaha, ska det va lite mörkt på himlen? Är du nöjd med din gård nu då? 

T – Lite guld...och fästingar... 

S – Fästingar...är du nöjd med gården eller ska du ha nåt mer? 

T – Det är guldigt...lite guld där med...här på ögonen...nu ska jag göra vinden. 

S – Vinden? Blåser det på gården? 

T – Där va vinden. Och nu är det klart! 

S – Klar nu? Kan du skriva ditt namn?  

T – Jag vill ha en rosa. Jag gillar faktiskt ljusblå. 

S – Då kan du skriva Thea nånstans på den teckningen så jag vet att det är din. Tack så 

mycket för att du ville hjälpa till. 

 

 

 


