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Bakgrund 
I vår bakgrund beskriver vi utomhuslekens betydelse för barns utveckling och välbefinnande. 

Barn lär av egna konkreta upplevelser och naturmiljön inspirerar dem till skapande och 

experimenterande verksamhet. Genom att kontinuerligt återkomma till samma plats i 

naturmiljön skapar barnen känslomässiga band till den och känner sig trygga där. 

 

Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om barngruppers olika erfarenheter av utevistelse gör sig synliga i 

leken, då de introduceras i en outforskad naturmiljö, som inte tidigare är känd för dem. 

 

Metod 
Vi har gjort ett kvalitativt experiment, där vi observerat barn från två förskolegrupper med 

skilda erfarenheter av vistelse i naturmiljö, för att se likheter respektive skillnader i leken. Två 

observationer per grupp har utförts, då vi med hjälp av löpande protokoll har noterat bland 

annat val av aktiviteter och lekmiljö på platsen, samt interaktion mellan barnen.  

 

Resultat 
Vi uppfattar tydliga skillnader mellan de båda barngruppernas lek. Den grupp som har stor 

vana av naturvistelse använder sig i mycket större utsträckning av naturmaterialet, samt har 

rikligt med inslag av fantasi i leken jämfört med gruppen som sällan går till naturmiljö.  
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Inledning 
Skogen har genom alla tider varit en naturlig lekplats för barn. För några årtionden sedan, då 

trångboddheten omöjliggjorde inomhuslek lekte barnen nästan uteslutande utomhus med 

syskon och grannbarn. Naturen var då närmare inpå bostäderna. Allt eftersom 

bostadsområdena utökats, har skogen förskjutits längre bort från barnens naturliga lek. Istället 

har anlagda lekplatsområden skapats i anslutning till bostäderna. 

 

Vi är två förskolestudenter med barnskötarbakgrund, som båda är födda i mitten på 

sjuttiotalet. Vi är uppväxta i olika slags bostadsområden. En av oss bodde som barn i ett 

villaområde, som omslöts av skogen och en bodde i lägenhet, där ett flertal hyreshus omslöt 

ett mindre skogsparti. Trots våra olikartade uppväxtmiljöer, kan vi se stora likheter i det sätt 

vi förhöll oss till skogen i leken. Naturen var spännande och utmanande och de minnen vi har 

av den egna leken i barndomen handlar främst om sådant som upplevdes i skogen, med 

kojbygge, vattenlek och trädklättring.  

  

Dagens yngre barn har inte samma möjligheter att upptäcka skogen som vi själva har haft. 

Numera tillbringas största delen av dagen på förskolan, där utevistelsen ofta är styrd till den 

vuxenplanerade utegården. Under de närmare tjugo år vi arbetat har barngrupperna blivit 

större och möjligheterna till skogsutflykter har minskat drastiskt. Av egna erfarenheter har vi 

upplevt att olika utemiljöer skapar olika sorters lekar. Många förskolegårdar är platta och 

asfalterade, utan naturliga inslag av växtlighet och blandad terräng, vilket ofta leder till ett 

högt lektempo med många konflikter. Vi har märkt på barn att de leker annorlunda när de 

kommer till en lummig skogsmiljö, där de har goda möjligheter att dra sig undan för att få 

lugn och ostördhet. Då vi sett stora skillnader mellan hur olika förskolor planerar sin 

utevistelse, har vi blivit intresserade av att se ifall naturvana kan ha någon betydelse för 

barnens fantasilek. Vi beslutade oss därför för att göra ett experiment med två barngrupper, 

där skillnaden i erfarenhet av naturmiljö under förskolevistelsen är tydlig. 

 

Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om barngruppers olika erfarenheter av utevistelse gör sig synliga i 

leken, då de introduceras i en outforskad naturmiljö, som inte tidigare är känd för dem. 

Frågeställningar 

Vad intresserar sig barnen för i den nya miljön? 

Vilken aktivitet uppstår vid första respektive andra observationen? 

Är det skillnad på de olika barngruppernas lek? 
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Bakgrund 
I vår bakgrund tar vi upp olika aspekter på naturmiljöns betydelse för barns lek och 

utveckling, samt vilka möjligheter den ger för barnen. Vi tar också upp tidigare forskning som 

gjorts inom liknande områden, samt vilka teorier vi anser vara relevanta för vår studie. 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om barn och utemiljö har 1997 gjorts av Patrik Grahn (professor i 

landskapsplanering) i samarbete med miljöpsykolog Fredrika Mårtensson, leg. 

barnsjukgymnast Paula Nilsson, landskapsarkitekt Anna Ekman och leg. psykolog Bodil 

Lindblad. I denna tvärvetenskapliga studie har forskarna i huvudsak använt sig av befintliga 

förskolegårdar och observerat barnens lek, motorik och koncentration i dessa miljöer. Den ena 

förskolan var kommunal och placerad mitt i ett bostadskvarter i en storstad, förskolegården 

var här platt och planerad med begränsade naturliga inslag. Här fanns bland annat rutschkana, 

sandlåda och gungor. Den andra förskolan var ett föräldrakooperativ med inriktningen Ur och 

skur, enligt Friluftsfrämjandets idé om utomhusbedriven förskoleverksamhet. Utemiljön på 

denna förskola bestod av skog och klätterträd, men hade också en planerad del med bland 

annat gungor och sandlåda. Genom att observera barnen i de olika miljöerna, kom forskarna 

fram till att den på Ur och skurförskolan var mer harmonisk, vilket ledde till lugnare lekar 

med mycket inslag av fantasi (s.85-86). På stadsförskolan hade lekarna högt tempo, barnen 

verkade rastlösa och kom inte till ro i leken. Dessutom skilde sig motorik och 

koncentrationsförmågan åt mellan de båda förskolornas barn i studien, Ur och skurförskolans 

barn visade sig vara bättre utvecklade inom dessa områden. 

 

Fjørtoft (2001) har gjort en studie på norska barn där hon fokuserat på olika utemiljöers 

betydelse för den motoriska utvecklingen. Här jämfördes olika grupper med likartade 

erfarenheter av utemiljö på förskolan, där den ena gruppen under studietiden skulle förlägga 

utevistelsen i naturmiljö utanför förskolan, medan den andra som vanligt skulle stanna kvar på 

den inhägnade planerade gården (s.112). Barnens motorik testades före och efter studien, 

varpå slutsatsen blev att de barn som under studietiden vistats i naturmiljö tydligt uppvisade 

förbättrade motoriska färdigheter (s.117).  

 

De ovanstående forskningarna har övervägande utförts på olika inhägnade förskolegårdar, 

med undantag av Fjørtofts experiment, där en grupp vistades utanför inhägnaderna. Vårt eget 

experiment utförs utanför förskolegården, i en ren naturmiljö. 

Naturmiljön och dess möjligheter 

Utevistelsen på förskolan ses ofta som ett avbrott i den dagliga verksamheten. En stund för 

kroppslig aktivitet och för att få en nypa frisk luft. Norén-Björn (1993, s.67) menar dock att 

utevistelsen innefattar så mycket mer än detta. Hon hävdar att den i hög grad bidrar till 

barnens utveckling och att den är lika viktig som verksamheten som bedrivs i inomhusmiljö. 

Barn lär, enligt Norén-Björn (s.82) av egna konkreta upplevelser, där de själva har möjlighet 

att utforska och experimentera. Även Grahn m.fl.(1997, s.6) påtalar i sin forskning om leken 
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på olika förskolegårdar de goda förutsättningarna för detta lärande, framförallt i naturmiljö, 

där det finns stor variation av material och intryck som skapar utmaning och inspiration. De 

starka växlingarna i väder och årstidernas olika färgskiftningar ger barnen rika sinnesintryck 

(Mårtensson 1993, s.22-23) och inspirerar dem till eget skapande bland naturens rika utbud av 

material, exempelvis vattenlek, matlagning med växter och bär eller snökojor. 

Trygghet 

Genom att kontinuerligt återkomma till samma plats i naturmiljön anser Mårtensson (1993, 

s.27) att barnen skapar känslomässiga band till denna och att den blir en naturlig del i deras 

vardag. Vygotskij (1995, s.36) hävdar att en trygg omgivande miljö är mycket betydelsefull 

och har stor inverkan på barnens förmåga att utveckla sina fantasilekar. I Naturvårdsverkets 

rapport (2011) om naturkontaktens betydelse för barns hälsa och naturengagemang visar 

Öhman (s.133) på att barn som blivit bekanta med en naturmiljö kan känna trygghet i och 

utnyttja möjligheterna i andra liknande miljöer.  

Lek 

Olofsson (1987, s.153-157) sammanställer i sin rapport sina slutsatser om barns lek. Hon 

säger att leken är fristående från barnets verklighet, inga gränser finns för vad som kan prövas 

där. Leksignalen, eller uppfattningen av när lek och allvar skiljs åt, lär sig barnet av den 

vuxne, enligt Olofsson redan under första levnadsåret. Genom den vuxnes samspel skall 

barnet erhålla värdefull erfarenhet av såväl social lek som lek med saker eller regellek. Leken 

har betydelse genom hela livet och hjälper till i processen att införskaffa värdefull social 

kompetens ifråga om exempelvis umgänge, humor och kärlek. Vid undersökande och 

experimenterande lek hävdar Olofsson (2003, s.12) att barnets uppmärksamhet är utåtriktat 

och blicken skarp.  Fantasileken förklaras däremot som ett tillstånd, där barnets röstläge, 

mimik och blick förändras. Olofsson påstår att man både kan se och höra på barnet när det 

leker, då blicken blir inåtvänd och talet ändras till dåtid (s.9). För att kunna utföra en 

fantasilek med kamrater krävs stor anpassningsförmåga för att kunna jämka, lyssna och 

samarbeta i leken. En annan förmåga som krävs för att få denna lek att fungera är 

koncentration (1996, s.104). Avsaknad av dessa förmågor kan visa sig i form av att 

lekintentionerna rinner ut i sanden och att barnen får ett rastlöst beteende, påverkade av yttre 

faktorer mer än av inre föreställningar (s.110). 

Socialt samspel 

I naturmiljön finns gott om utrymmen för barnen att försvinna till, där de ensamma eller i 

mindre grupperingar lättare får tillfälle att bygga upp sina fantasilekar utan att bli störda av 

omgivningen (Mårtensson 1993, s.34). Även Norén-Björn (1993, s.56) antyder att 

fantasileken kräver längre ostörda lekpass i mindre grupper för att kunna utvecklas. 

Konflikterna blir färre i naturmiljö, då det enligt Grahn (1997, s.86) är ett lugnare tempo utan 

stress och barnen har goda möjligheter att dra sig undan för ensamlek. Enligt Olofsson (1991, 

s.183-184) är det inte alltid nödvändigt eller passande att vuxna är med aktivt i leken. Vid 

vissa tillfällen är det fullt tillräckligt att finnas i närheten, då barnen har behov av att få öva 

självständighet och konflikthantering. Ibland krävs större initiativ av vuxna, då barnen kan 
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behöva hjälp att komma igång med leken, till exempel med material eller regelförklaringar. 

Leken ser olika ut beroende på sammanhanget och begreppet är mångtydigt. Synen på lek 

skiftar mellan personer och kulturer (Åm 1993, s.15-16), exempelvis kan det som av en 

person uppfattas vara lek, ses som bråk av en annan. 

Teori 

Vi grundar oss på Vygotskijs sociokulturella teori, där erfarenheter lägger grunden för barnets 

kreativitet och fantasilek (1995, s.12). I barnets tankevärld relateras till självupplevda 

händelser, som bearbetas och verklighetsanknyts via leken (s.15-16). Olofsson (2003, s.12) 

beskriver, i likhet med Vygotskij (1995, s.36), att barnet i fantasileken bortser från den yttre 

omgivningen och skapar egna inre bilder för hur miljön ska kunna omvandlas i leken. Ibland, 

menar Olofsson, har inte leken den betydelsen som den ser ut att ha för utomstående barn och 

vuxna (2003, s.71). Hon ger ett exempel där förskolläraren tror att ett barn är nöjt med att sitta 

under bordet, varvid Olofsson som observerat barnet en längre stund, svarar att barnet inte alls 

bara sitter, utan styr sin tankvagn. 

 

Barnet behöver kunna omvandla fysiska ting och miljöer för att skapa meningssammanhang i 

sin fantasilek (Vygotskij 1981, s.189), till exempel kan en pinne bli till pistol eller en 

stenbumling användas som en stor båt som ska forsla alla barnen till en öde ö. Varje 

förskolegrupp skapar sin egen kultur, som skiljer sig från varandra beroende på de individer 

som ingår i sammanhanget. Säljö (2000, s.68) menar att olika erfarenheter leder till beteenden 

och samspelsmönster, som resulterar i olika sociokulturella miljöer och att barnet i denna 

miljö bearbetar sina inre tankar och bilder via kommunikationen med andra. I detta 

sammanhang menar Olofsson (2003, s.24-25) på att lekskickliga barn är duktiga på att i en 

trygg och bekant situation anpassa sig till yngre kamrater. Ofta kan barn i olika åldrar och 

utvecklingsnivåer leka samma lek, men på olika sätt, de oerfarna barnen lär av de mer erfarna, 

samtidigt som de erfarna barnen stimuleras och inspireras ytterligare av att leda andra i leken 

(Olofsson 1991, s.112).  

 

Metod 
Vi avser i vår studie att reflektera över hur barnen tar sig an en ny naturmiljö och varför 

eventuella skillnader blir synliga i leken.  

Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning innebär att beskriva verkligheten med hjälp av intervju, fältanteckningar 

eller observation (Fejes & Thornberg 2009, s18-19). Eneroth (1984, s.112) beskriver olika 

observationsstrategier. Den direkta observationen förklaras som en metod att observera 

andras beteenden i en specifik situation, till exempel i en samling på förskolan. I motsats till 

denna metod är det kvalitativa experimentet (s.114-115), som går ut på att medvetet försätta 

deltagarna i en ny situation för att se vilka beteenden och skeenden som då uppstår. Själva 

observationen har avsikten att upptäcka fenomen som i den vanliga miljön inte hade 
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uppmärksammats. En noggrann datainsamling av iakttagelserna är av största vikt för att dessa 

vidare ska kunna förklaras i en efterföljande bearbetning.  

 

För vår studie ligger det kvalitativa experimentet närmast till hands, då vi är intresserade av 

att följa barn med olika erfarenheter i en för dem okänd miljö. Vi är inte ute efter att mäta 

eller räkna antal eller hur ofta något förekommer. Därför har vi valt bort den kvantitativa 

metoden, som handlar om mätbarhet (Eneroth 1984, s.8). För oss är inte heller intervjuer 

intressanta, eftersom vi med egna ögon vill se vad som händer i den direkta situationen. 

Urval 

Genom att per telefon kontakta ett flertal förskolor som finns i samma närområde gjorde vi en 

mindre kartläggning av den vardagliga utevistelsen. Där framgick att den skiljer sig en hel del 

mellan förskolorna och även dess olika avdelningar. Somliga barngrupper går till naturmiljö i 

stort sett varje dag, medan andra går mer sällan. De flesta utav grupperna har en eller flera 

platser i naturmiljön de återvänder till, där barnen känner igen sig. Vissa grupper leker nästan 

enbart på den planerade, inhägnade gården, där utevistelsen i huvudsak ses som ett avbrott i 

den dagliga pedagogiska verksamheten och barnen får tillfälle till fysisk aktivitet.  

 

Efter telefonkontakten var det framförallt två barngrupper som väckte vårt intresse, då 

skillnaderna mellan dessa gruppers utevistelse var påtaglig. Valet av observationsdeltagare 

gjordes alltså medvetet, för att problematikens bredd lättare skulle kunna göras synlig i arbetet 

(Eneroth 1984, s.63). Här menar vi att studien vore ointressant om barngrupperna varit för 

lika varandra. En underlättande faktor till vårt val var också att de båda förskolorna har 

promenadavstånd till naturmiljön vi valt ut. Målgruppen är barn i åldrarna 3-5 år. 

 

Grupp 1 vistas i naturmiljö dagligen och de har flera kända platser som de kontinuerligt 

återkommer till. Terräng och vegetation är olika på dessa platser. Sammanlagt 14 barn (7 

flickor, 7 pojkar) observeras i denna grupp. Grupp 1 består i huvudsak av barn från familjer 

med svensk härkomst. 

 

Grupp 2 vistas i huvudsak i planerad miljö, det vill säga lekplats eller inhägnad förskolegård. 

Denna barngrupp har också en bestämd naturmiljö som de återkommer till, men då endast en 

eller två gånger i månaden. Här observeras 12 barn (5 flickor, 7 pojkar).  Denna avdelning har 

något övervägande barn från familjer med utländsk härkomst. Ytterligare ett barn finns på 

plats under en av observationerna, men måste förbises, eftersom föräldrarna inte medgivit 

dess deltagande. 

Genomförande 

Inför studien 

För att göra oss bekanta för barnen besökte vi förskolorna i ett första skede och var med dem 

under utevistelsen i deras kända naturmiljöer. Vi ville få en inblick i hur leken vanligtvis 

brukar se ut, samt få med oss andra viktiga perspektiv inför studien, såsom barns och 
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pedagogers interaktion i leken. Vi uppmärksammade att grupp 1 lekte själva i större 

utsträckning, utan inblandning av pedagogerna, medan pedagogerna i grupp 2 hade en mer 

central roll i leken. Detta bekräftades också av pedagogerna från de olika grupperna när vi 

diskuterade detta med dem. 

Beskrivning av observationerna 

Vi utförde två observationer per grupp, sammanlagt fyra stycken. De utfördes fyra olika dagar 

under en tvåveckorsperiod, med liknande väderförhållanden; uppehåll med en temperatur på 

4-8 grader.   

 

Inför observationerna utgick vi från våra frågeställningar och diskuterade igenom vad som 

kunde tänkas vara relevant att registrera i våra anteckningar. På så vis blir det lättare att sålla 

bort ovidkommande händelser som inte har betydelse för syftet eller resultatet (Johansson & 

Svedner 2006, s.60-61).  

 

Barnen möttes upp av oss vid den, för dem, okända naturmiljön. Där berättade vi att vi var 

intresserade av att se hur de kunde leka på detta nya ställe. Vi sade till barnen att inte bry sig 

om oss utan bara låta oss smyga omkring. Pedagogerna var ombedda att kliva ett steg tillbaka 

och inte deltaga aktivt i barnens lek. Vid den andra observationen gav vi tydligare 

instruktioner om att hålla sig inom ett synbart avstånd från oss och pedagogerna. 

 

När observationerna sattes igång noterade vi tiden. Med jämna mellanrum uppdaterade vi 

tidpunkten, för att efteråt kunna koppla ihop våra observationsanteckningar och få ett 

överensstämmande händelseförlopp. På så vis hade vi även möjlighet att kunna vistas på olika 

platser och se flera pågående aktiviteter samtidigt. Vi använde oss utav löpande protokoll, där 

vi kontinuerligt noterade var barnen befann sig, vilka aktiviteter som utspelade sig och vilka 

barn som ingick i de olika grupperingarna. Såväl verbala interaktioner som tyst samspel 

iakttogs och antecknades. Noggrant och detaljerat noterade vi skeenden utan att lägga in egna 

värderingar, vilket enligt Johansson & Svedner (2006, s.61) är av största vikt för att resultatet 

skall bli meningsfullt och möjligt att analysera. Vistelsetiden på platsen var ungefär en timme. 

Den sammanlagda observationstiden vid varje tillfälle var ungefär 40 minuter.  

Bearbetning  

I direkt anslutning till våra observationer satte vi oss ner för att gå igenom våra noteringar. 

Detta för att, enligt Løkken & Søbstad (1995, s.58) inte tappa bort viktig data i ett färskt 

skede. Vi jämförde klockslag för att kunna minnas och diskutera ungefärligt händelseförlopp 

och sammanställde våra rådata till en helhet. Nästkommande dag gick vi djupare in i vårt 

observationsmaterial och diskuterade med ett didaktiskt förhållningssätt kring våra 

upptäckter.  

 

Bearbetningen av materialet utfördes i flera olika skeden. Inledningsvis sammanställdes 

observationstillfällena var för sig, därefter sökte vi efter likheter och olikheter mellan 

grupperna och de olika tillfällena (Løkken & Søbstad 1995, s.57). Vi utgick från våra 

frågeställningar om intressen och aktiviteter för att hålla kvar den röda tråden under hela 
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processen. Under hela studiens gång har vi bearbetat våra tankar med hjälp av relevant 

litteratur, som vi sedan använt oss utav som referenser. 

Validitet och reliabilitet 

Kihlström (2007, s.231) förordar att studiens syfte och frågeställningar, samt 

undersökningsinstrument skall granskas av en vetenskapligt skolad handledare för att öka 

giltigheten. Det är viktigt att ha ett bestämt fokus på vad som ska observeras och att hålla sig 

till syftet för att inte vilseledas av yttre intryck (Løkken & Søbstad 1995, s.36). Genom att vi 

båda närvarade på observationerna, fick vi olika synvinklar på händelserna som var nyttiga 

vid våra vidare diskussioner och analyser. Alla människor uppfattar situationer på olika sätt. 

Detta är vi medvetna om, vilket kan ha varit till hjälp när vi kritiskt tolkade observationerna 

och sammanställde resultatet (s.42). Begreppet reliabilitet hör samman med kvantitativa 

studier, då man får fram ett tillförlitligt resultat genom att upprepade mätningar ger samma 

resultat (Eneroth 1984, s.59). Detta gäller alltså inte vårt kvalitativa experiment.  

Etik 
Enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2002) skall alla deltagare i studien informeras om 

dess syfte och omfattning. Det är viktigt att skapa ett förtroende för att få komma tillräckligt 

nära verksamheten. Vi kontaktade därför berörda förskolor och förklarade vårt syfte med 

studien, samt att vi tänkte genomföra barnobservationer. Vi avtalade också tid för ett besök 

för att skapa en relation med pedagoger och barn, samt för att diskutera hur studien skulle 

genomföras. Det skall göras klart för alla berörda att det är frivilligt att delta och att 

samarbetet kan avbrytas under studiens gång (s.7). Vid observation av barn skall föräldrarna 

skriftligt informeras om studiens syfte och att inga personuppgifter eller andra uppgifter som 

kan röja identiteten skall förekomma i studien, helt enligt konfidentialitetskravet (s.12). I det 

missivbrev vi personligen delade ut till föräldrarna, delgav vi denna information och vi 

förtydligade även syftet muntligt, då vi i enlighet med nyttjandekravet (s.14) upplyste dem om 

att uppgifterna inte kommer att användas för kommersiellt bruk eller i andra icke-

vetenskapliga syften. 

 

Resultat 
I resultatavsnittet synliggör vi våra observationer genom att beskriva utvalda aktiviteter och 

händelseförlopp. Vi försöker också ge en beskrivning av hur naturmiljön är utformad. 

Beskrivning av miljön 

Vårt utvalda område är sluttande. På den nedre delen och den högra sidan avgränsas området 

av stigar. Vi kommer in i den nedre delen genom en ”portal” av mindre träd. Rakt fram ligger 

ett långt nedfallet träd. En bit ovanför finns klängväxter som formar en liten ”koja”. Till 

vänster om denna börjar stenpartiet, vilket sträcker sig uppåt, samt åt vänster. Till vänster om 

portalen börjar en liten bäck, som rinner utmed stigen åt vänster. Denna går sedan ihop med 

den större bäcken som kommer uppifrån och gränsar till stenpartiet. Ytterligare ett par större 
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nedfallna träd finns inom området. Strax till höger om portalen finns ett område med sly. 

Ovanför detta område ligger en stor, murken stock. Det sammanlagda området är ungefär 

1000 kvadratmeter stort. 

 

Förutom vatten, träd och stenar finns också levande naturmaterial, såsom ormbunkar, harsyra 

och löv. Vid tidpunkten då vi såg ut denna plats, var växtligheten något större än när 

observationen väl gjordes.  

Observationstillfälle 1 

Vid det första tillfället lägger vi fokus på hur barnen tar sig an den nya miljön, vad de 

intresserar sig för och vilka aktiviteter som uppstår. 

Grupp 1 

Grupp 1 bjuds in i den nya miljön. Alla barn är avvaktande till en början. De står tillsammans 

och ser sig omkring under tystnad innan de försiktigt börjar prova sig fram i den nya miljön.  

Harsyra 
Två pojkar sätter sig på en sten och börjar plocka med harsyra, en tredje tillkommer. 

 

– Vad gör ni?  

– Kolla, man kan äta såna.  

– Jag har ätit såna, man kan det.  

– Nej, det kan man inte!  

 

Barnen samtalar om harsyran och utbyter erfarenheter med varandra. 

Kojan 
En fyraårig flicka finner bäcken och går i vattnet fram och tillbaka, plaskar, tittar på sina fötter, 

står en stund i geggan. Sedan är vattnet inte intressant mer för något barn i gruppen. Några 

pojkar slår med pinnar mot träd och ormbunkar. 

 

En femårig flicka har gått upp mot området med klängväxter. 

 

– Titta, en koja! 

 

Fler barn tillsluter. En femårig pojke utbrister: 

 

– Kojan är i kvicksand! WOW! 

 

Ett flertal barn rör sig i och runt kojan, under 4-5 minuter är den intressant. Ingen bestående lek 

uppstår i kojan. 

 

Barnen går i och ur aktiviteterna, de fastnar inte i någon lek en längre stund. Några barn 

klättrar i ett träd. De hittar och plockar ekollon, svampar, löv, harsyra och andra växter. Efter 

tio minuter finner barnen det nedfallna trädet, där de gungar på den yttersta toppen. Som mest 

är där sex barn samtidigt. Trädet blir som en mittpunkt för gruppen, dit de återkommer med 

jämna mellanrum. Här samspelar barnen, de pratar och gungar varandra. 
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Det nedfallna trädet 
Nu är det sex barn vid grenen. En femårig pojke skall gunga kamraterna. 

 

– Den är för tung, en kan gå av. 

 

En fyraårig flicka går av självmant. Pojken gungar de andra barnen. 

 

– Det går inte med så många, bara med tre! Nu orkar jag inte mer! 

 

Pojken byter plats med en femårig flicka. Det blir för tungt för henne. Den femåriga pojken 

kliver av igen. Då säger den fyraåriga flickan som klivit av tidigare: 

 

– Nu kan jag sitta. 

 

Den femåriga flickan gungar nu fyra kamrater på grenen. 

 

Detta är ett tydligt exempel på barnens samspel. De kliver självmant av grenen vid ett flertal 

tillfällen då det blir för tungt. Inga konflikter uppstår. Under vår resterande vistelse sitter det 

barn på grenen i stort sett hela tiden. 

Tryckluftsborr 
En treårig pojke hittar en Y-formad pinne, som han använder som en tryckluftsborr mot marken. 

Hela kroppen skakar på pojken och han utger ett läte som påminner om en maskin. 

 

Denna pojke lever sig verkligen in i sin lek. I fantasin förvandlar han sin pinne till något ur 

verkligheten. 

Trädgården 
Två flickor, tre och fem år sitter på en sten och plockar harsyra. Femåringen sjunger ”plocka, 

plocka äpplen medan treåringen smakar och spottar ut. Flickorna samtalar kring trädgård och att 

plocka äpplen att lägga i en korg, precis som i visan. Femåringen går ut på promenad och lämnar 

treåringen, som istället söker sig till två andra flickor, båda fyra år. Dessa flickor sitter bland 

löven på marken och pratar med varandra. 

 

– Vi ska fixa blåa bär, eller hur? 

– Ja. 

 

Treåringen går in i samtalet: 

 

– Kolla min blåbärsbuske! 

– Nej, ta inte! 

 

Fyraåringarna är avvisande och fortsätter sin lek själva. Samtidigt har den femåriga flickan 

återkommit till trädgården och ropar efter treåringen: 

 

– Farmor! 

 

Treåringen går tillbaka. 

 

– Mormor och morfar ska komma. 

– Ska vi gå över till skolan? 
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– Ja, jag ska vara på mitt jobb! 

 

Flickorna fortsätter sin lek om jobb, skola och äppelplockning. 

 

Treåringen och femåringen rolleker och återknyter sin sysselsättning med en sång. När 

treåringen blir lämnad byter hon aktivitet, men återkommer när femåringen påkallar 

uppmärksamhet på nytt. 

Den murkna stocken 
En fyraårig pojke hittar en barkbit. Det sitter en gråsugga på den. Pojken tappar gråsuggan och 

letar bland löven. Istället hittar han en snäcka. En fyraårig flicka hittar samtidigt en annan 

barkbit. På den finns en mask och små tvestjärtar. Tillsammans går barnen till den murkna 

stocken. Fler barn tillkommer. De börjar hacka med pinnar i stammen och upptäcker en 

tusenfoting. En femårig pojke ser några små insekter med klor. 

 

– Kolla, en minikrabba! 

 

Ett barns upptäckt leder till fler barns nyfikenhet och samarbete för att utforska vidare.  

Present 
En fyra årig flicka viker löv och ger till sin jämnåriga kamrat. 

 

– Det blir papper. 

 

Hon viker ett nytt löv och ger även det till kamraten. 

 

– Det är en Hello Kitty i den. 

 

Flickan förvandlar löven till presentpapper. I sin fantasi har hon lagt en Hello Kitty i paketet. 

Löv 
En treårig pojke står och håller i stjälken på ett löv. Han vrider det mellan sina fingrar i riktning 

mot solen. Lövet skiftar i färg när det fångas av solens strålar. Där står han en stund, fullt 

fokuserad på lövet. 

 

Färgskiftningarna är ett naturfenomen som fångar pojkens uppmärksamhet.  

 

Grupp 2 

När grupp 2 får tillträde tar en pojke täten och resten av barngruppen följer efter. De går 

framåt, uppåt, utan att stanna. 

Pistol 
En femårig pojke plockar upp en pinne i farten. 

 

– Titta, pinnar, kom! Titta stora pinnar. Titta, en pistol!  
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Pojken får inget gensvar, han kastar sin pinne och fortsätter framåt med de andra barnen. Till 

slut är de utom synhåll och vi måste ropa tillbaka dem. Fyra barn viker av nedåt och går genom 

stenpartiet och hoppar mellan stenarna. Fler tillkommer efter en stund. Barnen pratar inte med 

varandra. En femårig pojke är kvar däruppe och påkallar en jämnårig kamrats uppmärksamhet. 

 

– Kom, jag hittade en sån!   

 

Han visar upp en pinne för kamraten, som kommer åt hans håll. Kamraten svarar: 

 

– Vi har skydd här. Står bland stenarna. 

 

Pojkarna fortsätter sedan uppåt igen, vi måste än en gång ropa tillbaka dem. 

 

Barnen är i ständig rörelse. De gör vissa konstateranden, som inte tas tillvara av något annat 

barn. De vidareutvecklar inte inviterna. 

Vatten 
Fyra flickor, 3-5 år, är på väg nedåt mot stigen. En av flickorna, fem år, utropar: 

 

– Jag har hittat vatten, kom!  

 

Hon går på en gren som sträcker sig över bäcken. 

 

– Om den går sönder så ramlar jag ner i vattnet. 

 

Ingen av de andra flickorna tillsluter till en början. En jämnårig flicka kliver sedan i vattnet en 

bit därifrån. 

 

– Geggamoja, äckligt! 

 

De fyra flickorna går omkring vid vattnet en stund, utan att samspela eller tala med varandra. 

Tre av flickorna är på väg att gå därifrån, då femåringen som är vid grenen säger: 

 

– Om vi hittar en vattenpöl utan gegga, kan vi tvätta våra skor. 

– Nej, jag vill inte. 

 

Femåringen som fann vattnet inbjuder vid ett flertal tillfällen till lek, men får inget gensvar 

från sina kamrater. 

Trädet 
En femårig pojke hittar ett stort nedfallet träd som gränsar till den högra stigen. Han klättrar och 

balanserar. 

 

– Hallå, jag sitter uppe på ett träd nu! 

 

En jämnårig pojke går dit. 

 

– Jag skulle gå till dig. 

 

Han sätter sig på stammen och bryter loss bark 
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– Titta nu när jag bryter. Jag sitter på grenen, jag kan inte komma upp. 

 

Pojkarna sitter på samma träd. De fäller kommentarer, men samtalar inte. Aktiviteten 

utvecklas inte. 

Balansgång 
Ett flertal barn vistas nu vid bäcken. Den femåriga flickan är fortfarande kvar. 

 

– Vem vågar gå balansgång? 

 

Två barn hörsammar och går ner till henne. De går balansgång över bäcken. Femåringen säger: 

 

– Vi ska göra eld. 

 

De splittras. Pojken går åt ett håll, flickan åt ett annat. Den femåriga flickan blir kvar. 

 

Än en gång bjuder den femåriga flickan in till lek. Inte heller nu får hon respons och ingen lek 

uppstår. 

Snigel 
Tre pojkar står och slår med pinnar i vattnet. En femårig pojke går upp bakom ett träd och slår 

med sin pinne mot trädstammen. Han får syn på en snigel. 

 

– Vi dödar den! 

 

Efter denna kommentar går han därifrån utan att röra snigeln. 

 

Pojkarna har ständigt en pinne i handen som de slår med i vattnet, i marken och mot träd. Den 

femåriga pojken gör en upptäckt, som han avfärdar efter en kort kommentar. 

Det nedfallna trädet 
En fyraårig flicka gungar på yttersta toppen på det nedfallna trädet. En femårig flicka tillsluter 

och sätter sig bakom. Hon skrattar när fyraåringen tar fart på grenen, men när den stannar vill 

hon ha mer fart. 

 

– Gunga mer! 

 

Fyraåringen tar fart på nytt och de fortsätter gunga en stund tillsammans. 

 

Här uppstår ingen utvecklad konversation, men flickorna har en stunds samspel. 

 

Efter tjugo minuter i den nya miljön drar sig tre femåriga pojkar mot bäcken längre bort till 

vänster. Tre andra pojkar står vid sidan och tittar på. 

Bäcken 
En av femåringarna gungar på en gren vid vattnet. De andra två rör med pinnar i vattnet. 

 

– Ska vi göra eld? 

– Ja. 

– Man gör sönder pinnar då. 
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Den ena pojken kliver omkring i vattnet, den andra går ifrån, men återkommer sedan. 

 

– Jag vågar inte vara där, det är för djupt vatten. 

– Vågar du inte? 

– Jo. 

 

Han går i bäcken ändå. Han håller i en pinne som ser ut som en grep.  

 

– En fisk hittade jag. 

– Ska vi döda fisken? 

 

De spettar med pinnen i vattnet. 

 

De båda pojkarna leker och samspelar. Detta är första och enda gången under vårt 

observationstillfälle som barnen ger varandra respons på sin fantasi. 

Sammanfattning 

Den första reaktionen på den nya miljön skiljer sig starkt mellan grupperna. Grupp 1 är 

avvaktande, de stannar upp och ser sig omkring, medan grupp 2 direkt kliver rakt igenom vårt 

tilltänkta område. I början av våra observationer samspelar ingen av grupperna några längre 

stunder. Grupp 1 plockar med naturmaterial, grupp 2 går mest omkring. 

 

Efterhand kommer barnen i grupp 1 igång med leken, det skapas små grupperingar med två 

eller flera barn, där olika aktiviteter uppstår. Emellanåt leker något barn i ensamhet. Grupp 2 

fortsätter att gå omkring. De slår med pinnar och använder dem som pistoler och de bryter 

bark från träd. Det förekommer inviter från ett fåtal barn, som inte resulterar i någon respons. 

De stannar inte upp för att leka eller interagera. I grupp 1 ser vi exempel på såväl rollek som 

fantasilek och utforskande verksamhet, detta kan vi inte se hos grupp 2, trots det rikliga 

utbudet av naturmaterial. De vistas i huvudsak i och kring vattnet. De är i ständig rörelse och 

utanför våra tänkta gränser. Grupp 1 visar inget intresse för vattnet. De håller sig inom vårt 

tänkta lekområde och utövar stillsamma aktiviteter. Det är konfliktfritt i båda grupperna. 

 

Observationstillfälle 2 

Vid detta tillfälle vill vi se hur barngrupperna finner sig tillrätta i miljön, då de återkommer en 

andra gång. Vi är intresserade av att se om barnen återupptar och vidareutvecklar sina lekar. 

Barnen i de båda grupperna blir upplysta om att de ska hålla sig inom ett avstånd från en 

synlig vuxen. 

Grupp 1 

När barnen träder in i naturmiljön går en pojke direkt mot klätterträdet. En fyraårig pojke 

hittar en pinne som han riktar som en pistol. Fyra flickor går till det nedfallna trädet och 

gungar på toppen. Två flickor försvinner, då tillkommer två pojkar istället.  
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Röjsåg 
Barnen turas om att gunga varandra. En treårig pojke går därifrån och plockar upp en pinne från 

marken. 

 

– Jag sågar med den här röjsågen nu. 

 

Han går med pinnen och håller den som en röjsåg. 

 

Detta är samma pojke som vid första observationstillfället körde tryckluftsborr. 

Stenpartiet  
Två femåriga flickor går mot stenpartiet. 

 

– Jag ska visa dig en spis, kom! 

– Ett, två, tre- nu börjar vi med leken! Där är ditt rum. 

 

Några yngre flickor närmar sig och visar intresse för leken, men femåringarna visar tydligt att de 

inte vill bli störda. 

 

– Vi är här, ni får leka nån annanstans. Ni stör oss! 

 

 De yngre flickorna finner andra ställen att leka på. De båda femåringarna fortsätter sin lek i 

stenpartiet. 

 

– Du hade till och med en studsmatta i ditt rum. 

– Du också. 

 

Femåringarna hittar en platt barkbit. 

 

– Det är en skiva. 

 

Skivan stoppas in i en skreva bland stenarna. Den ena flickan tar upp ett löv och en pinne. 

 

– Det här var min läxa. 

 

Hon skriver som med en penna på lövet. Den andra flickan gör likadant. 

 

De femåriga flickorna skapar ett hem bland stenarna. De använder naturmaterialet i leken som 

vardagsföremål. De fortsätter med denna lek under hela vistelsen och utvecklar den vidare. 

Kojan 
En av flickorna, fyra år, som blivit avvisad går till kojan av klängväxter. Hon sitter och river löv, 

samtidigt som hon tittar på leken vid stenpartiet. En treårig flicka tillkommer. De börjar leka. 

Fyraåringen får ormbunksblad av treåringen. Treåringen går iväg och plockar en pinne. 

 

– Jag kommer med hästen. 

 

Hon ger pinnen till fyraåringen och säger: 

 

– Jag är prinsessan. 

– Nej, jag! 
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– Vi kan vara båda två. 

– Jag förvandlas till prinsessfågel, kra kra! 

 

Fyraåringen flaxar med två ormbunkar som vingar. Treåringen sätter sig och river mossa från ett 

träd. 

 

– Jag ska göra mat till dig. Det här är broccoli. 

 

Hon plockar av en bit från klängväxten och lägger i sin hög av växter och naturmaterial. 

 

– Den här står i ugnen nu. 

– Är maten färdig nu? Jag skalar lite bröd. 

 

Fyraåringen river ormbunksblad. Hon doppar ormbunksskaftet i ett litet hål i marken. 

 

– Jag ska bara skriva här. 

 

Flickorna sätter ord på allt de gör. De löser sitt dilemma genom att bestämma att båda kan 

vara prinsessor. Naturmaterialet omvandlas till olika föremål i fantasin. 

Kent Agent 
Två pojkar, fem och fyra år, går omkring, det verkar som om de inte leker något. Vi frågar vad 

de gör. 

 

– Vi är härmapor. Dom äter banan, gömmer sig, kommer till Kent Agent. Dom är listiga och 

gömmer sig bakom träd. 

 

Fyraåringen går runt och visar. Han gömmer sig bakom ett träd.  

 

– Vi ger dig signaler till dina ägg, Tuttifruttan. 

 

De leker Kent Agent en längre stund. Vi följer leken. När fyraåringen blir hämtad av sin mamma 

avslutas leken. Femåringen tillsluter till kojbygget som omtalas nedan. 

 

Pojkarna leker rollek om figurer de känner igen från barnprogram.  

Kojbygge 
Två fyraåriga pojkar vistas i området med sly. 

 

– Vi ska bygga en koja. 

 

De plockar pinnar nere vid stigen och börjar bygga.  Femåringen som tidigare lekt Kent Agent 

kommer och försöker få med sig en av pojkarna. 

 

– Kom, vi går!  

– Nej, jag vill inte. 

 

Femåringen blir kvar med fyraåringarna. Han går till intilliggande träd. 

 

– Vi kan flytta kojan hit. 

 

Fyraåringarna går med på förslaget och börjar flytta kojan. 
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– Jag ger till dig. 

 

De langar pinnar mellan sig från det ena trädet till det andra. 

 

Pojkarna samarbetar och kommer överens. De arbetar mot samma mål. 

“Är detta en bil” 
Tillbaka hos flickorna vid stenpartiet, som oavbrutet har fortsatt sin lek. De går nu iväg 

tillsammans. 

 

– Ska vi köpa den där datorn nu? 

– Du betalar TV:n. 

– Titta, jag har köpt den här datorn. Jag har köpt sladden. 

 

De tar med pinnar till stenarna och fortsätter sin lek. Den ena flickan skarvar en liten pinne mot 

en stor och skruvar. 

 

– Sladden, kan du gå in då, du måste in! 

 

En av de flickor som tidigare ville vara med i leken frågar igen, men blir än en gång avvisad. 

Flickorna fortsätter leken.  

 

– Jag har tagit med en annan sladd. 

– Hur mycket kostade den? Var den dyr? 

– Ja, den var dyr. Den kostade tjugohundranittiåtta. 

 

Hon går iväg. Kamraten sitter kvar. 

 

– Köp en ny sladd och en dator och smör och bröd. 

 

Olika naturmaterial bärs till och från stenpartiet. Två treåriga pojkar kommer dit och sätter sig 

vid en sten. 

 

– Är detta en bil? 

– Nej, vi är hemma. Du kan sätta dig här borta och titta på film. 

 

Än en gång stoppar flickan i den platta barkbiten i skrevan. Pojkarna fortsätter leka att de sitter i 

en bil. Den andra flickan tillrättavisar dem. 

 

– Där borta får ni leka med bilar, gå dit eller titta på film! 

 

Pojkarna stannar kvar. Mot slutet kommer även en femårig pojke dit. Han blir tilldelad rollen 

som hund i leken. 

 

Det tillkommer kontinuerligt nya idéer i flickornas lek och de ger klara tecken på att de inte 

vill bli störda av andra barn. De låter ändå pojkarna sitta kvar när de fortsätter sin lek. Den 

äldre pojken får vara med på flickornas villkor. 

Rullstol 
Två fyraåriga flickor leker. Den ena sitter som i en stol mellan två grenar, den andra säger: 
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– Sitt här, jag ska stänga grinden. Nu kan ingen komma in där. Nu håller jag i rullstolen. 

 

Hon sätter en gren mot ett träd. Sedan håller hon i en gren bakom den andra flickans rygg. 

 

– Man måste vrida den här. Nu kan den köra. 

 

Hon kör en stund, sedan byter de plats med varandra. Nu är det den andra flickans tur att stå 

bakom rullstolen. 

 

– Här är en dörr, där är också en dörr. 

– Kör nu, så åker den jättefort! 

 

Den ena flickan talar om vad som ska hända och den andra följer instruktionerna. 

 

Grupp 2 

När grupp 2 träder in i naturmiljön plockar flera barn upp pinnar direkt. Några rör sig uppåt 

mot stenpartiet innan de viker av mot bäcken. 

Slangbella 
En femårig pojke plockar upp en stor Y-formad pinne, han visar som en slangbella.  

 

– Kolla, man kan skjuta! 

 

Han har med sig ett buntband, som han hittat på promenaden från förskolan. Han försöker knyta 

bandet runt klykan. Några barn tittar på. En fyraårig pojke säger: 

 

– Får jag inte hjälpa till, är du inte min vän. 

– Nej, jag har den nu! 

– Vi kan två! 

 

Femåringen försöker ändå knyta själv, men ger upp efter en stund. 

 

– Kan du hjälpa mig? 

 

Pojkarna försöker tillsammans en kort stund, men till slut hjälper en pedagog till. 

 

Pojkarna för en kort dialog. Den femåriga pojken är motvillig till samarbete, men tar ändå 

emot hjälp till slut. När slangbellan är färdig lämnas den på marken och pojkarna går därifrån. 

Vatten 
En fyraårig flicka går tillsammans med tre femåringar, en flicka och två pojkar, mot stenpartiet.  

 

– Var är vattnet? Jag går till vattnet! 

 

Den femåriga pojken går ner till bäcken, där går han i och ur vattnet. De andra följer efter. Den 

femåriga flickan säger: 
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– Akta, vatten! Vi måste gå över det. Vatten, hjälp! 

 

Hon går mot bäcken där pojken går och plaskar. 

 

– Kan du visa mig var vattnet är? 

– Där! 

 

Hon ropar till de andra två kamraterna. 

 

– Det är vatten! 

 

Den fyraåriga flickan kommer dit. Pojkarna försvinner längre nedåt bäcken. Flickorna rör sig 

högre upp längsmed bäcken, där vattnet porlar mellan några stenar.  

 

– Akta vattnet! 

– Jag måste bara pilla i vattnet. 

– Jag vill också. 

– Då får du hitta en pinne. 

 

Den fyraåriga flickan hämtar en pinne. 

 

– Man får trampa i vattnet. 

 

En av de femåriga pojkarna återkommer. Tillsammans med den fyraåriga flickan klättrar han på 

stenarna över bäcken och i vattnet. De förflyttar sig vidare uppåt bland stenarna. 

 

– Det luktar kanin här. 

– Men det finns inga kaniner. 

 

Den femåriga flickan påkallar kamraternas uppmärksamhet. Hon får viss respons, men leken 

avbryts gång på gång, då kamraterna går åt ett annat håll. 

Göra eld 
En femårig pojke ligger på en gren, då en jämnårig pojke kommer till honom och frågar: 

 

– Ska vi göra nåt? 

– Jag ska göra eld. Vet inte hur man gör. 

 

Pojken ligger kvar på grenen. Kamraten går därifrån utan att svara. 

 

Den ena pojken gör ett försök till kontakt. Han får ett förslag av kamraten, men går sedan 

därifrån. Han tar upp en pinne och gör ett nytt försök till samspel. Denna gång med en 

fyraårig pojke. 

Skjuta monster 
– Jag skjuter! Ska jag hjälpa dig att göra en pistol? 

– Ja. 

 

Femåringen bryter en pinne och ger till kamraten. 

 



 

21 

 

– Nu ska vi döda monster, vi ska skjuta monster! 

– Ja, ska vi gå här? 

– Nej. 

 

Femåringen går åt andra hållet. Fyraåringen följer efter. De slutar prata om monster och går upp 

mot stenpartiet, där de klättrar bland stenarna. Femåringen ramlar och tappar sin pinne. 

Pinnar 
– Släng din pinne, jag tappade min! 

 

Fyraåringen släpper sin pinne. Femåringen reser sig. 

 

– Vi kan inte gå ner, det är pinnar överallt. Titta en pistol! 

– Jag vill också ha en pistol. 

– Ta en. 

– Kan inte! Titta, jag hittade en! 

 

Han får syn på några tickor som växer på en gren. 

 

– Titta vad jag hittade! 

 

Femåringen svarar inte, han går därifrån. 

 

I likhet med det föregående exemplet ger femåringen förslag, men visar ointresse på 

kamratens respons. 

Getingsvamp 
En femårig flicka sitter grensle över ett stort fällt träd vid bäckens övre del. En femårig pojke 

kommer dit.  

 

– Tycker du det är roligt? 

 

Pojken får inget svar. Han klättrar upp i trädet. 

 

– Ska vi leka mamma, pappa, barn? 

– Jag vill inte. 

– Kan du gå upp till det trädet, ska jag visa hur man gör? 

– Nej, jag vill inte. 

 

Pojken uppmärksammar något på trädet. 

 

– Vad är det där för nåt? 

– Det är en sån där svamp som sitter på träd. 

– Är det getingsvamp? 

– Ja, det är det nog. 

 

Någon ropar efter pojken, som går därifrån. Flickan sitter kvar på trädet. 

 

Pojken gör ett flertal försök till att komma igång med en lek. Flickan avvisar alla förslag. 

Dock ger hon respons på hans upptäckt gällande svampen. 
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Under en lång stund ser vi inga tendenser till lek eller samspel. Barnen går omkring, säger 

något kort utan att få svar, slår med pinnar. De stannar ingenstans. En treårig pojke står i flera 

minuter och ropar att han vill ha en pinne. Inget barn bryr sig om honom, de bara går förbi.  

Pistoltvätt 
En fyraårig pojke håller en pinne i en liten fors. Han nynnar för sig själv. 

 

– Jag ska bara tvätta min pistol. 

 

Han sitter länge och tvättar pinnen.  

 

– Sådär ja, nu är min pistol jättefin! 

 

Pojken reser sig, gnider pinnen mot ett träd och går iväg. Efter en stund kommer han tillbaka för 

att tvätta pinnen ytterligare en gång. 

 

– Jag kan ta den i vattnet, jag tvättar min pistol. 

 

Pojken är upptagen av sin ensamlek. Han leker en längre stund med sin omvandlade pinne. 

Sammanfattning: 

Vid andra observationstillfället grupperar sig barnen i grupp 1 snabbare och finner snabbt 

platser i miljön att leka på. De håller sig inom samma lekområde som vid det första tillfället. 

Lekarna pågår under längre tid, den byggs på och utvecklas efterhand. I grupp 2 är 

aktiviteterna liknande de vid första tillfället, de är även nu i ständig rörelse.  

 

Flickornas lek vid stenpartiet sträcker sig över hela grupp 1:s vistelsetid i naturmiljön. Barnen 

använder sig utav naturmaterial både i fantasin och att bygga med. Pinnar blir till sladdar och 

grindar och används till kojbygge, ormbunkar förvandlas till vingar och penna. Flickan vid 

stenpartiet vill visa film för de yngre pojkarna och använder en barkbit som DVD-skiva. Även 

denna gång äter barnen harsyra. Däremot ser vi ingen utforskande lek i form av att leta 

småkryp.  

 

I grupp 2 tar barnen inte vara på varandras lekinviter. Vid ett par tillfällen finns tendenser till 

att starta upp någon form av lek, men det fullföljs inte, utan avbryts tvärt. Barnen vistas i 

huvudsak kring vattnet. Det naturmaterial som används är pinnar, som vid de flesta tillfällen 

blir vapen. Få samtal uppstår mellan barnen, det är oftast korta konstateranden som inget 

annat barn responderar på. 

 

Aktiviteter som spontant uppstår  

Vi ser en tydlig skillnad på barngruppernas olika sätt att angripa den nya miljön. Grupp 1 

överblickar innan de tar ställning till sina val av aktiviteter. De finner platser att leka på inom 

området. Grupp 2 däremot, stannar inte upp överhuvudtaget. Vi kan inte se att de söker några 

aktiviteter. Nedan påvisar vi vilka likheter och olikheter som vi kan se i barnens lek under 

vistelsen i naturmiljön. 



 

23 

 

Gränser 

Vi som observatörer ser stigarna, bäckarna och övre stenpartiet som en tänkt inramning av 

miljön. Grupp 1 utnyttjar inte hela området utan vistas självmant inom en än mindre yta, i 

anslutning till portalen. De går aldrig över stenpartiet mot bäcken utan håller sig i mindre 

grupper relativt samlat. Grupp 2 är i ständig rörelse och överskrider våra tänkta gränser 

åtskilliga gånger. På grund av att barnen fascineras utav vattnet och överskrider gränsen vid 

bäcken, får vi som observatörer förflytta oss utanför våra ramar. Vid ett par tillfällen går 

barnen i grupp 2 så långt att vi får ropa tillbaka dem. 

Val av miljöer och material  

De intressen och aktiviteter som vi kan se att de båda grupperna har gemensamt är att slå med 

pinnar, gunga på det nedfallna trädet, samt trädklättring. Pinnar används av barnen i leken; 

grupp 2 omvandlar dem till pistoler och andra vapen, medan barnen i grupp 1 använder dem 

som andra slags föremål, såsom tryckluftsborr, penna och häst, samt till konstruktionsleken.  

 

Barnen i grupp 1 stannar en längre tid på de ställen de väljer och utvecklar lekarna där. De 

väljer sina lekar utefter hur miljön ser ut. I stenpartiet skapar de rum, vid den murkna stocken 

sker utforskandet och i området med sly bygger barnen koja. Naturmaterial används i den 

utforskande leken och i fantasileken. Grupp 2 använder inget annat naturmaterial än pinnar 

och vatten. De aktiverar sig mestadels vid bäckarna, där de går omkring, plaskar och slår med 

pinnar. I Grupp 1 är det endast en flicka som, väldigt kortvarigt, uppmärksammar bäcken. De 

andra barnen i gruppen vistas inte alls i det området. 

 

Vid det andra observationstillfället leker grupp 1 längre sammanhängande lekar än vid första 

tillfället. De väljer snabbt sina platser och fortsätter sedan leken där. Grupp 2 söker sig nästan 

omgående till vattnet, där de aktiverar sig på liknande sätt som vid föregående observation. 

Socialt samspel  

Vi kan se stora skillnader mellan de olika barngrupperna ifråga om socialt samspel. 

 

Grupp 1 leker i mindre grupper. De samspelar och samarbetar. Under fantasileken 

responderar barnen på varandras kommentarer och utvecklar sina idéer vidare. Barn som blir 

avvisade hittar snabbt egna aktiviteter och andra kamrater. De intresserar sig för kamraternas 

upptäckter och delar även med sig av sina egna. 

 

Under den andra gruppens vistelse i naturmiljön förekommer ett flertal inviter som inte 

resulterar i någon eller liten respons. Inget vidare samspel uppstår. Få samtal förekommer 

mellan barnen. De gånger de kommunicerar är det oftast konstateranden eller rop; titta, hallå, 

kom, kolla här, och så vidare. Barnen går mestadels omkring för sig själva eller följer efter 

varandra utan att stanna och leka. 

 

Inga konflikter uppstår hos någon av grupperna. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt knyter vi samman våra observationer med bakgrund och teorier. 

Första reaktionen på den nya miljön 

När grupp 1 bjuds in i den nya miljön är alla avvaktande till en början. De står stilla och ser 

sig omkring en stund, innan de börjar prova sig fram. Barnen tycks kartlägga möjligheterna på 

den nya platsen. Vygotskij (1995, s.36) pekar på omgivningens betydelse för fantasileken. 

Även Olofsson (1991, s.182) styrker detta, då hon anser att barnen behöver en miljö som de 

känner trygghet i för att komma igång med leken. Öhman (2011, s.133) menar på att det visat 

sig att barn har förmåga att engagera sig i en ny naturmiljö om de är tillräckligt bekanta med 

att vistas i liknande förhållanden. Med tanke på grupp 1:s erfarenheter av vistelse i liknande 

natur, kan de mycket väl besitta trygghet även i den nya miljön. Vi kan däremot ana oss till att 

barnen i grupp 2 saknar denna trygghet, eftersom de inte verkar ha några lekplaner på den nya 

platsen. De har bristande erfarenhet av liknande platser att leka på från sin vardagliga 

utevistelse. Barnen stannar inte upp, utan går i klunga uppåt, framåt tills vi måste ropa tillbaka 

dem. Denna barngrupp har inte samma omfattande vana av naturvistelse som grupp 1.  

Naturliga gränser 

Grupp 1 håller sig inom ett relativt avgränsat område. Barnen verkar se samma potential i den 

fysiska miljön som vi själva gör. De har vana vid vistelse i naturen och vet var de osynliga 

gränserna går. De ser möjligheterna i olika platser och har förmåga att skapa egna 

föreställningar om vad de kan användas till; stenpartiet blir olika rum och trädgård, det 

nedfallna trädet används som gunga, slyområdet lockar till kojbygge, två grenar blir till en 

rullstol och det murkna trädet är en naturlig plats för utforskning. Barnen visar genom ord och 

kroppsspråk i leken att de skapar inre bilder, fantasikulisser och att de gör egna rum och 

aktiviteter utefter dessa (Olofsson 1991, s.38) . I grupp 2 sprider sig barnen åt alla håll. Det 

verkar som om de skulle kunna gå hur långt som helst om vi inte ropat tillbaks dem. Vi 

upplever att barnen inte ser möjligheterna att skapa lekmiljöer eller de naturliga gränserna 

som den andra gruppen verkar ha sett. Barngrupp 2 har vana vid lekplatser där gränserna är 

mer synliga, med till exempel staket runt området. Enligt Mårtensson (1993, s.23) behöver 

barnen få uppleva naturen tidigt i livet, för att skapa relation till den och våga leka där. Vi 

uppfattar att grupp 2 inte känner trygghet i naturmiljön och dess olika platser och att de därför 

bara vandrar vidare, då det inte finns några synliga gränser. Detta tror vi kan grunda sig i att 

de är vana vid en annan slags utevistelse i förskolans vardag. 

Naturmaterialet  

Barnen i grupp 1 har ett stort intresse av att samla och använda naturmaterialet i sina lekar. 

För dem har materialet en betydelse och ett värde. Via deras inre ser materialet ut att 

transformeras till allehanda ting ur verkliga livet (Vygotskij 1981, s.189). Exempel på 

omvandling av naturmaterialet är den treåriga pojkens tryckluftsborr och röjsåg, skapandet av 

sladdar, skrivmaterial och DVD-skiva vid stenpartiet, ett löv blir ett omslagspapper till en 
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Hello Kitty-present och mossa, pinnar och ormbunksblad transformeras till olika maträtter vid 

platsen med klängväxter. Barnen i grupp 1 ser också andra möjligheter med naturmaterialet, 

framförallt pinnar, som används som verktyg att hacka och bända med i utforskandet av den 

murkna stammen, samt som byggmaterial till pojkarnas koja. 

 

Grupp 1 vistas ofta i naturen, där inga färdiga leksaker finns att tillgå. Enligt Mårtensson 

(1993, s.22-23), ges barnen rika sinnesintryck i sådan miljö, som inspirerar till eget skapande 

bland det rika utbudet av material. Detta kan vi som observatörer också se i barnens lekar, då 

de vid ett flertal tillfällen visar förmåga att kunna konstruera eget lekmaterial. Barnen finner 

småkryp och vet av erfarenhet att de kan finna fler under bark och löv. De undersöker en 

murken stam under en längre stund med stort intresse. Dessa barn har också erfarenheter av 

att vissa växter går att äta. Barnen antar naturmiljöns utmaningar och inspireras av dem 

(Grahn m.fl. 1997, s.6), men vi överraskas av att barnen inte intresserar sig för vattnet, vilket 

vi hade trott att de skulle göra, eftersom vatten för de flesta barn lockar till lek och 

utforskning. Eventuellt kan en förklaring vara att vattnet ligger utanför deras tänkta gränser 

för var de kan vistas, eller att de inte kan se det som ett alternativt lekmaterial, då de inte har 

tillgång till rinnande vatten i någon av sina vardagliga naturmiljöer. Barnen verkar vara nöjda 

med det lekområde de från början valt ut. 

 

Hos grupp 2 är det endast pinnar som fångar barnens intresse ifråga om naturmaterial som går 

att plocka. Pinnarna används enbart som vapen av olika slag. Vid ett tillfälle finns en intention 

till att utveckla en pinne till en slangbella, vilket visar sig vara en för svår uppgift för pojken. 

När han sedan får hjälp av en pedagog att färdigställa slangbellan, blir den kvarlämnad på 

marken och är inte längre intressant. Barnen samlar inget naturmaterial till leken. Deras 

största intresse i miljön är vattnet, de vistas huvudsakligen i och kring bäckarna, där de går 

omkring och plaskar. Intressant är här att inte heller denna grupp har tillgång till rinnande 

vatten i sin vardagliga utemiljö, men vi antar att det ändå är det material de känner sig mest 

bekväma med. Vattnet är också lockande i sig för att det är i rörelse och inte kräver något 

initiativ från barnen för att något skall ske. Emellanåt använder sig barnen av det nedfallna 

trädet att gunga på. Barnen tycks sakna relation till naturmaterialet och de verkar inte ha 

förmåga att se vad det skulle kunna användas till i en lek. Inga uppenbara tecken tyder på att 

någon undersökande eller utforskande verksamhet förekommer. Om vi hade tillåtit 

pedagogerna i grupp 2 att gå in och leka, kunde de ha hjälpt dem igång genom att göra 

sakerna intressanta. (Olofsson 1996, s.90). 

 

Ofta syns det på barnen, som Olofsson (2003, s12) beskriver, via ansiktsuttryck och på deras 

blickar om de leker eller utforskar. Vi ser inte dessa uttryck under observationerna av grupp 2, 

men de gör sig tydliga i grupp 1, exempelvis vid utforskandet av den murkna stocken och 

pojken som studerar lövet i solskenet. 

Fantasilek och samspel 

Olofsson (1996, s.104) hävdar att det krävs stor anpassningsförmåga hos barnen för att klara 

av en fantasilek. De bör besitta förmågor som att kunna lyssna och jämka sina idéer med 

kamraternas. Hos grupp 1 kan vi se både kortare och längre sekvenser av fantasilek och 
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samspel. De hittar lätt egna platser att dra sig undan till för ostörd lek med ett fåtal kamrater 

(Norén-Björn 1993, s56). Vi tycker att situationen där fem barn gungar på grenen är extra 

intressant ifråga om samspel, då de visar god kompetens i problemlösning, vilket kan vara ett 

tecken på att de är vana vid att leka och lösa problem självständigt (Olofsson 1991, s.183-

184). Barnen har också förmåga att återkomma till samma lek efter avbrott, exempelvis då en 

femårig flicka ropar tillbaka sin treåriga kamrat till trädgården.  

Lekarna hos grupp 2 dör lika fort som de uppkommer. Barnen ger ingen eller lite respons till 

varandra och verkar heller inte förvänta sig någon, enda tillfället vi kan ana ett samspel i en 

fantasilek är då två pojkar spettar efter fisk i vattnet. Annan fantasilek som vi kan se är i 

ensamlek, då en pojke under en längre stund tvättar sin pistol i bäcken. Här ser vi också 

tydligt att denna pinne har ett värde för pojken. Ingen spinner vidare på den andres idéer och 

fantasier, de verkar inte veta vad man kan leka i skogen. Detta rastlösa beteende hos barnen 

kallar Olofsson (1996, s.110) för lekklotter; mycket påbörjas, men inget blir färdigt. För att 

våga leka måste man, enligt Olofsson (2003, s.24) känna sig trygg i situationen och kunna 

bortse från verkligheten. I våra observationer upplevde vi att grupp 1 hänger sig åt leken, 

vilket vi tror kan bero på att de är trygga med att vistas i denna typ av miljö. Grupp 2 däremot, 

verkar inte våga släppa loss sin fantasi, de tycks ha ett vaksamt förhållningssätt till den 

obekanta miljön och vill eller vågar inte utforska eller utveckla sina upptäckter i leken, vare 

sig det handlar om en svamp eller en snäcka. Barnen i denna grupp skulle mycket väl kunna 

vara lekskickliga i en annan sorts miljö, exempelvis på en inhägnad lekplats, där de är vana 

vid att leka. 

 

Barnen i grupp 2 är fåordiga och inga direkta samtal uppstår. Det är många konstateranden 

och tillrop som inte leder någon vart i leken. Eventuellt kan språksvårigheter i gruppen ha viss 

inverkan på det verbala samspelet. I grupp 1 leker barn i olika åldrar tillsammans vid ett 

flertal tillfällen och vi kan se att de inspireras av varandra (Olofsson 1991, s.112). I exemplet 

där två flickor, tre och fem år gamla, leker i sin trädgård, ser vi tydligt att den äldre flickan 

leder den yngre i leken, men att de båda har lika stort utbyte i leken. Säljö (2000, s.68) 

redogör för vikten av att kunna kommunicera i leken och interaktionen för att skapa samspel 

och delaktighet med omgivningen. Detta är intressant ur ett sociokulturellt perspektiv, men 

med tanke på att det även i grupp 1 finns barn med annat modersmål, som ändå visade 

utvecklad förmåga till samspel, är detta inget vi går djupare in på i denna studie. Våra tankar 

är att barnen i grupp 2 inte verkar komma till ro för att bygga upp någon fantasilek. Vi tror att 

de är vana vid att ha pedagogerna som aktiva medlekare (Olofsson 1996, s.90), vilket de inte 

fick vara i vår studie.  

 

Med tanke på att barnen i grupp 2 ofta avvisar varandras inviter, verkar det som att de saknar 

leklust eller att de inte vet hur de ska komma igång.  Det kan också vara så att vi som 

observatörer inte har förmåga att kunna läsa barnens inre föreställningar (Olofsson 2003, 

s.71), kanske finns det en mening med barnens aktiviteter som vi inte kan se. Ett exempel är 

där två pojkar skall döda monster. När de slutar prata om monster, antar vi att leken har dött 

ut. Om vi frågat barnen om deras förehavanden kunde vi eventuellt fått reda på deras tankar, 

leken kan mycket väl ha fortgått i deras inre fantasivärld. I en situation som uppstår i grupp 1, 

frågar vi två pojkar, fyra och fem år gamla, vad de gör och får därigenom reda på att de leker 
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Kent Agent, vilket inte varit synligt för oss. Eventuellt hade vi, om vi haft bättre förförståelse 

om barnens tidigare erfarenheter och upplevelser, lättare kunnat läsa av deras lekintentioner i 

naturmiljön.  

 

Leken är mestadels könsuppdelad hos grupp 1; flickorna leker vardagsliv och pojkarna tar 

roller ur TV-program. Dessa olikheter i pojkars och flickors lekar uppmärksammar även 

Olofsson (1996, s.147-148) i sin forskning. Barnen i grupp 1 samtalar mycket i leken, i 

fantasileken som ett rollspel, i konstruktionsleken som samspel och i övrig lek som utbyte av 

erfarenheter. Det uppkommer inga konflikter, det fungerar smidigt med kamratrelationerna, 

blir man avvisad finner man en ny kompis. De barn som leker en intensiv lek tilldelar 

tillkommande barn roller som passar in i deras lek. Vi upplever att barnen försvinner in i sina 

lekar och att de är harmoniska i miljön. Även de barn som mestadels tittar på verkar nöjda. 

Denna barngrupp är också van vid att leka utan vuxna, vilket också kan innebära att de har 

tränat på att handskas med egna konflikter (Olofsson 1991, s184).  

 

Rörelse 

Grupp 2 är i ständig rörelse, de går, klättrar, balanserar, plaskar och hoppar mellan stenar och 

över vatten. Vår uppfattning är att dessa grovmotoriska aktiviteter orsakas av barnens 

oförmåga att komma till ro med en platsbaserad lek. Det kan också vara så att vårt sätt att 

tolka begreppet lek inte stämmer överens med hur barnen i grupp 2 agerar (Åm 1993, s.15). 

Barnen i grupp 1 är mer stillasittande och förflyttar sig inom ett mindre område. De verkar 

vara mer intresserade av fantasilek och utforskande lek än av grovmotorisk rörelse. 

 

Metoddiskussion 

I den tidigare forskning vi berört har det huvudsakliga syftet varit att studera naturmiljöns 

inverkan på barns hälsa och motorik. Fjørtoft (2001) valde i sin studie att utgå ifrån grupper 

med liknande erfarenheter. Hon ville genom att under en längre period låta en utav 

barngrupperna dagligen vistas i skogen se ifall motoriken därefter skilde sig från den grupp 

som blev kvar på förskolegården. Även Grahn m.fl. (1997) hade som syfte att se vad olika 

utemiljöer hade för inverkan på barnen, med inriktning på lek, motorik och koncentration. 

Barnens tidigare erfarenheter berörs inte i någon större omfattning i denna studie. 

 

Vårt eget experiment har i vissa avseenden likheter med dessa studier. Till skillnad från 

Grahn m.fl. (1997) ligger vår tyngdpunkt i att se ifall barns olika erfarenheter av daglig 

utevistelse har betydelse för hur de tar sig an en helt ny naturmiljö i leken. Våra egna 

erfarenheter var att barn trivs i naturmiljö och att leken där blir rofylld och kreativ. Eftersom 

vi var ute efter att skapa dynamik i vårt experiment, sökte vi aktivt efter två grupper som 

skilde sig markant från varandra ifråga om erfarenheter och upplevelser från naturmiljö. 

 

Vårt medvetna urval var bra och gav oss ett givande resultat. Skillnaderna var större än vad vi 

från början trott, i våra föreliggande diskussioner antog vi att naturmaterialet skulle användas 
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i större utsträckning även av grupp 2, samt att grupp 1 skulle ha lockats och använt sig utav 

vattnet i en utforskande lek. Om vi hade tillåtit pedagogerna i grupp 2 att träda in i 

situationen, kunde de ha hjälpt till att göra materialet intressant och inspirerat barnen till andra 

aktiviteter (Olofsson 1996, s.90). Detta hade förmodligen gett ett annat utfall i vårt resultat.  

 

För vårt kvalitativa experiment visade det sig att observationer var ett bra instrument. Vi fick 

möjlighet att med egna ögon se förloppet och inte via andras tolkningar. Det vi fick se gav oss 

rikligt med material att reflektera över. Samarbetet under observationerna fungerade väldigt 

bra, eftersom det kroppsspråk och ögonkontakt vi hade med varandra bidrog till att vi kunde 

fokusera på olika aktiviteter. En negativ detalj var att observationerna blev förskjutna några 

veckor på grund av att vi hade problem med att få till vår formulering av syfte och 

frågeställningar (Kihlström 2007, s.231). Våra planer var att observera i september, då 

växtligheten i skogen fortfarande var relativt riklig, men vi kom inte igång förrän i mitten av 

oktober. Detta kan till viss del ha påverkat vårt resultat, eftersom tillgången till naturmaterial 

var försämrad. 

 

Vi är nöjda med bearbetningsprocessen av vårt arbete. För oss var det givande att i anslutning 

till observationerna kunna sätta oss ner i lugn och ro för att sammanställa våra anteckningar 

(Løkken & Søbstad 1995, s.58). För att få svar på våra frågeställningar sökte vi detaljerat efter 

likheter och olikheter i barnens aktiviteter. Vi fann många intressanta skillnader att ta 

ställning till i våra diskussioner. Då vi suttit tillsammans under hela arbetets gång, har vi 

direkt kunnat angripa våra tankar och upplevelser och relaterat dessa till relevant litteratur. 

Denna litteratur har vi delat upp och läst var för sig, för att hinna få en bredare inblick i 

tidigare forskning och teorier. 

 

 

Didaktiska konsekvenser 

Med tanke på de stora skillnader som synliggjorts i vårt experiment, kan vi inte undgå att dra 

slutsatsen att tidigare upplevelser och erfarenheter har stor inverkan på barnens lek i den nya 

miljön. Den sociokultur som skapats på förskolan tror vi spelar stor roll i sammanhanget, till 

exempel hur ofta barngruppen vistas i naturmiljö i den vardagliga verksamheten, 

pedagogernas förhållningssätt till naturen och hur de interagerar med barnen i leken, 

gruppsammansättning och språkförståelse.  

 

När vi ser hur grupp 1 leker, kan vi lätt härleda detta till all forskning och litteratur vi har läst 

om den utvecklande och hälsosamma naturmiljön. Vi märker att barnen njuter av den ostörda 

avskildheten, att materialet har ett värde och att de är trygga och bekväma. De har förmågan 

att kunna sväva ut i fantasin. Däremot upplever vi inte att grupp 2 känner sig bekväma med 

naturmiljön och inte kan ta till sig dess rika utbud i sina lekar. Detta menar vi kan grunda sig i 

att de alltför sällan vistas i naturen och inte har tillit till den. Helst hade vi önskat att det fanns 

naturmiljö i direkt anslutning till alla förskolor, men så ser dessvärre inte verkligheten ut. 
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Istället menar vi att vi och våra medarbetare måste prioritera att komma ut i naturmiljö i större 

utsträckning, för att barnen i framtiden skall kunna känna trygghet där. 

 

Avslutning 

Vidare forskning 

Vårt experiment gav ett spännande resultat, då vi såg större skillnader än vi hade förväntat 

oss. Vi trodde att vi skulle se mer fantasilek även från grupp 2, åtminstone vid det andra 

observationstillfället, då de hade bekantat sig med den nya miljön. Om tiden räckt till, hade 

det varit intressant att intervjua barnen efteråt, för att få reda på deras upplevelser. Vi anser att 

det finns många möjligheter till vidare forskning inom detta område. Med en annan 

bakgrundsinformation om grupperna, hade vi kunnat finna fler aspekter att undersöka. I 

vidare forskning skulle andra vinklingar kunna göras, exempelvis hur mycket språket inverkar 

på leken eller vad pedagogernas förhållningssätt har för betydelse för hur barnen utvecklar 

lekarna. 

Tack 

Avslutningsvis skulle vi vilja rikta vårt tack till de som har gjort vår undersökning möjlig. 

Framförallt vill vi tacka barnen vi observerat, dess föräldrar för att de givit sitt tillstånd, samt 

berörda pedagoger på dessa avdelningar för att vi fått komma nära verksamheten. 

 

Vi vill också ge våra arbetskamrater en eloge för att de ställt upp för oss i en intensiv period 

och stöttat oss med respons och diskussioner. Ett speciellt tack vill vi också ge till vår 

förskolechef, Maria Ekbrand, för att hon möjliggjort vår utbildning. 
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Bilaga 1 

 

Till föräldrar till barn på xxxxx och xxxxx förskola 

 

Vi är två lärarstuderande från Högskolan i Borås. Under vår sista termin ska vi göra 

vårt examensarbete. Vi vill studera vilka lekar barnen intresserar sig för i en 

outforskad naturmiljö.  

Observationerna kommer att genomföras i den dagliga utevistelsen på förskolan. I 

vårt examensarbete kommer alla uppgifter att vara konfidentiellt behandlade, det vill 

säga varken förskolans eller barnens namn förekommer i texten.  

Vi ber om tillåtelse till Ert barns deltagande. Vänligen fyll i talongen längst ner på 

sidan för att ge Ert medgivande. Lämna in den till förskolan senast den xx. 

 

Har Ni frågor och funderingar angående studien är Ni välkomna att kontakta oss. 

 

Tack på förhand.  Med vänliga hälsningar 

 

Jessica Tärnbrant,  tel. xxxxx 

Christina Lundberg,  tel. xxxxx 

 

 

 

Jag godkänner att vårt barn deltar i era observationer                                           
 

Jag vill inte att vårt barn deltar.                                                                               
 

Barnets namn:________________________________________________ 

 

Förälders underskrift:___________________________________________ 

 

Ort och datum:________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

Till personalen på xxxxx och xxxxx förskola 

 

Vi är två lärarstuderande från Högskolan i Borås. Under vår sista termin ska vi göra 

vårt examensarbete. Vi vill studera barnens lek i en outforskad naturmiljö. Därför 

önskar vi att få ta med er på utflykt i närliggande naturmiljö några torsdagar och 

fredagar, för att där observera barnens lek. Vi ber om att få tillgänglighet till Er 

barngrupp vecka xx-xx för att kunna genomföra studien. 

 

 

I det färdiga examensarbetet kommer alla uppgifter att vara konfidentiellt 

behandlade, det vill säga att inga namn på barn, personal eller förskola ska 

förekomma i texten. Er medverkan är frivillig och ni kan när som helst välja att 

avbryta Ert deltagande. 

 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar angående studien är ni välkomna att kontakta 

oss. 

 

 

Tack på förhand. Med vänliga hälsningar 

 

 

Jessica Tärnbrant, tel. xxxxx 

 

Christina Lundberg, tel. xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 


