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Sammanfattning 

Bakgrund 

I bakgrunden redogörs för barns utevistelse på förskolan och utemiljöns påverkan på deras 

lärande och samspel. Tidigare forskning visar på att utomhusmiljön måste inbjuda barnen till 

stimulans, utmaningar och kreativitet. I läroplanen (1998 rev 2010, s. 9) står det att barnen ska 

få möjligheten att utveckla sitt kunnande om bygg och konstruktion med hjälp av olika sorters 

material.  

Syfte 

Syftet med utvecklingsarbetet är att förändra utomhusmiljön på en förskolegård. I studien 

kommer återvinningsmaterial att användas. Materialet har inte något färdigt syfte för barnens 

ändamål och det är återvinningsmaterial som företagen annars hade kasserat. Syftet är även att 

studera hur barnen leker med materialet och se om det sker en förändring på hur barnen leker, 

samspelar och använder sin kreativitet med det återvinningsmaterialet i jämförelse med deras 

tidigare leksaker. Våra frågeställningar är: Leker barnen enskilt eller i grupp? Vilka lekar 

stimulerar materialet till? Hur ser samarbetet ut mellan barnen? 

Metod  

Utvecklingsarbetet genomfördes på en förskola och där användes observation med löpande 

protokoll samt några informella samtal med pedagoger. Observationerna genomfördes på 

barnen under deras utevistelse på förskolans gård.  

Resultat 

Resultatet visar på att återvinningsmaterial utan ett färdigt syfte för barnen bidrar till ökad 

kreativitet, verbalt samspel och stimulans hos barnen. Observationerna visar vad och hur 

barnen leker både före och efter att återvinningsmaterialet togs in. Utdragen av de informella 

samtalen visar varför pedagogerna ville ta in sådant material och om intresset fortfarande 

kvarstår. 
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1. Inledning 
I läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010, s. 9) står det att ”Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”. Vi vill att 

barnen ska få upptäcka återvinningsmaterialet genom sin nyfikenhet i deras lek. Utevistelsen 

är en del av förskolans vardag och många barn trivs med att vistas utomhus både i bra och 

dåligt väder. Det vi avser studera och därmed menar med utevistelse är att det är på förskolans 

gård. Utevistelsen är begränsad till gården då barns utevistelse oftast är förlagd på förskolans 

gård. Vår erfarenhet är att alla förskolor inte har tillgång till att gå iväg till en lekplats eller 

skogen. En del pedagoger ser det som en obligatorisk aktivitet som ska ske varje dag medan 

andra ser det som ett lärande eller att barnen bara ska få springa av sig.  

 

Mårtensson (2009, s. 164) skriver att det finns en förutfattad mening om att barn enbart ska gå 

ut och springa av sig istället för att ta tillvara på det som utomhusmiljön har att erbjuda. 

Mårtensson (2004, s. 22) beskriver att utemiljön och inomhusmiljön innefattar olika syn på 

barnens lek. I inomhusmiljön är det den fria leken som står i fokus medan utomhusmiljön ses 

som utomhusvistelse. Vår slutsats är att utomhusleken inte tas på lika stort allvar som 

inomhusleken.  

 

Vi har valt att genomföra ett utvecklingsarbete för då kan vi själva vara med i processen och 

vara med och se förändringen i verkligheten. Vår erfarenhet av förskolegårdar är att det där 

ofta finns material som bara är tänkt att användas till en viss sak. Genom att ta in 

återvinningsmaterial som inte har något färdigt syfte för barnen vill vi se om det sker en 

förändring kring samspel mellan barnen. Barnen är kreativa och har ett intresse för bygg och 

konstruktion. Vi har valt att inrikta oss mot utomhusmiljön för att det är en viktig del i 

barnens vardag och lärandet i utomhusmiljön är lika viktig som lärandet i inomhusmiljön.  

1.1 Begreppsförklaring  
Här nedan kommer vi beskriva sex begrepp som kan tolkas på olika sätt. Begreppen som 

kommer att förklaras är utevistelse, utemiljö, bygg och konstruktion, samspel, kreativitet och 

återvinningsmaterial.  

1.1.1 Utevistelse  

Mårtensson (2004, s. 20) beskriver utevistelse som en rutin på förskolan som är förlagd på en 

viss tid på dagen. Skolverket (1998, ss. 68-69) redogör för begreppet utevistelse som en plats 

att upptäcka naturen, möta olika sorters väderlekar och för att se sambanden mellan 

sinnesintryck, kropp och mat. I vår studie kommer utevistelse att användas som en plats där 

barnen vistas på förskolegården och det ses som en lärandemiljö precis som inomhusmiljön.  

1.1.2 Utemiljö 

Utemiljö beskrivs i arbetet som miljön runtomkring barnen på förskolans gård. Utemiljön ska 

bidra med varierat material och barnen ska utmanas utifrån sin utvecklingsnivå. Sandberg 

(2008, s. 96) framställer utemiljön där barnen får testa på nya idéer och utmanas på ett annat 

sätt än i inomhusmiljön. Även Canning (2010, s. 559) beskriver utemiljön som en plats där 

barnen får tillfälle att utmanas på ett sätt som inte kan ske inomhus.   

1.1.3 Bygg och konstruktion 

Mylsesand (2007, s. 15) beskriver bygg och konstruktion som ett verktyg för att förstå sin 

omvärld. I svenska akademiens ordbok står konstruktion beskrivet som att konstruera någon 
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plan eller modell (Dal, 2009, s. 461). Begreppet bygg och konstruktion kommer användas 

som att barnen bygger utifrån sina egna idéer och det finns inga färdiga mallar över vad som 

ska skapas på annat sätt än i inomhusmiljön.  

1.1.4 Samspel 

Williams (2001, ss. 70-72) framställer samspel där barnen lär sig av varandra. Alla barn är 

olika individer och har varierade kunskaper att dela med sig av. Skolinspektionen (2011, ss. 9-

10) skriver att samspel har många fördelar till ett bättre lärande hos barnen. I arbetet kommer 

samspel användas som ett sätt där barnen samarbetar med varandra både verbalt och fysiskt.  

1.1.5 Kreativitet 

I svenska akademiens ordbok beskrivs kreativitet som något skapande och produktivt (Dal, 

2009, s. 475). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss. 208-209) förklarar både 

kreativitet och kreativ som ett sätt att kunna se och lösa problem och att det har en stor 

betydelse för barnens lärande. Kreativitet och kreativ beskrivs i arbetet som likvärdiga där 

barnen får skapa på egen hand och använda sin fantasi.  

1.1.6 Återvinningsmaterial  

Begreppet återvinningsmaterial skiljer sig från annat lekmaterial på så sätt att det kommer 

användas som något som inte har ett färdigt syfte för barnens ändamål i arbetet. Materialet 

kommer att bestå av träskivor, bildäck, träbitar och byggstenar.  

1.2 Syfte 
Syftet med utvecklingsarbetet är att förändra utomhusmiljön på en förskolegård. I studien 

kommer återvinningsmaterial att användas. Materialet har inte något färdigt syfte för barnens 

ändamål och det är återvinningsmaterial som företagen annars hade kasserat. Syftet är även att 

studera hur barnen leker med materialet och se om det sker en förändring på hur barnen leker, 

samspelar och använder sin kreativitet med det återvinningsmaterialet i jämförelse med deras 

tidigare leksaker. 

 

 Leker barnen enskilt eller i grupp? 

 Vilka lekar stimulerar materialet till? 

 Hur ser samarbetet ut mellan barnen? 
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2. Bakgrund 
I nedanstående text kommer först historiken kring barnens utemiljö fram tills idag att 

förklaras. Därefter beskrivs förskolans uppdrag om bygg och konstruktion från 

styrdokumenten, förskolans uppdrag enligt läroplanen och sedan forskning om 

förskolegårdens möjligheter till samspel, utmaningar och förskolegårdens utformning. 

Därefter behandlas barnens lek i allmänhet till deras bygglek i synnerhet. Slutligen beskrivs 

byggmaterial och kreativitet och samspel mellan barnen.  

2.1 Historik kring barnens utevistelse 
I Fröbels barnträdgårdar i mitten av 1800 – talet var leken och naturupplevelser starka tydliga 

inslag. Fröbels naturuppfattning var att alla barn skulle lära känna naturen, sig själv och 

därmed om Gud. Leken behöver utrymme, stimulans och tid och den var en central aktivitet i 

Fröbels barnträdgårdar. Undervisning och uppfostran skulle ges till alla barn, både flickor och 

pojkar (Tallberg Broman, 1995, ss. 29- 33). 

 

I mitten av 1900- talet fick barn leka med material som inte hade något färdigt syfte, barn och 

vuxna fick själva skapa leksaker av naturmaterial genom att använda sin fantasi och 

kreativitet. Det var först under senare delen av 1900-talet som det kom ett större utbud av 

leksaker med ett färdigt syfte (Sandberg, 2008, ss. 15-33).  

 

Leken ger möjligheter att prova på olika byggkonstruktioner och tekniker, det är viktigt att det 

finns möjligheter för barnen att kunna få tillfälle att utöva sådana aktiviteter. Materialet ska 

vara rikt med olika variationer, det kan vara allt ifrån rör, sten, trä till skynken. För att miljön 

inte ska kännas smutsig och stökig kan det vara bra att omringa materialet med till exempel 

buskar och häckar. För att locka barnen till materialet ska det finnas lättillgängligt och nära 

till hands (Socialstyrelsen, 1980, ss. 112-115). 

 

Mårtensson (2004, s. 14) beskriver synen på uteleken i Sverige under 70- talet där vuxnas syn  

på barnens utevistelse var något liknande som ”spring ut och lek”. Innemiljön var mindre och 

uteleken sågs som livlig och därför var det lämpligast att vistas utomhus.  

 

Socialstyrelsen (1980, ss. 108-109) skriver i arbetsplanen för förskolan om hur viktig 

utevistelsen är för barnen. Utemiljön ska kunna ge rik och varierad miljö som kompletterar 

innemiljön. Ett förslag kan vara att dela upp utomhusmiljön i olika stationer som liknar 

inomhusmiljön även om den inte är lika avgränsad. Stationerna kan vara uppdelade i olika 

hörnor med material som visar vad barnen ska använda stationen till. De ska finnas lera, sand, 

byggkonstruktioner med mera. I socialstyrelsen står det även att naturen i sig har många 

utmaningar att ge, bland annat kan barnen klättra på kullar, stenar, träd, gräva i sand och jord.  

 

Skolverket (1998, ss. 68-69) skriver att utevistelsen är en plats för att upptäcka naturen. 

Barnen ska möta olika vädersortslekar och se sambanden mellan mat, kropp och 

sinnesintryck.  Barnen ska tillsammans med vuxna upptäcka naturen och människans 

gemensamma beroende, utifrån barnens förutsättningar ska de få utmaningar med de vuxna 

som stöd.   

2.2 Utevistelsen i modern tid 
Mårtensson har studerat kring barnens utomhuslek i förskolan genom att använda sig av 

observationer. Studien visar att barnen använder sin kreativitet mindre utomhus än inomhus, 

leksaker idag är mer stereotypa material som barn bara kan använda till det som de är tänkta 
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att användas till. I dagens samhälle är utevistelsen på förskolorna en del av dagen precis som 

samling och lunch. I jämförelse med skolan där barnen får rast det vill säga paus från sin 

bestämda aktivitet. Utevistelserna är en rutin på förskolan och oftast förlagd på en viss tid 

under dagen och utomhusvistelsen sker vanligen på liknande sätt varje dag (Mårtensson, 

2004, ss. 14-20).  

2.3 Förskolans uppdrag kring bygg och konstruktion 
I och med den nya läroplanen för förskolan (lpfö 98, rev 2010) har förskolorna fått teknik, 

språk, kommunikation, matematik och naturvetenskap som ett större uppdrag att lägga i fokus 

i verksamheten (Skolinspektionen, 2011, s. 10).  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010, ss. 9-10) står det att barnen ska få möjligheten 

att utveckla sitt kunnande om bygg och konstruktion med hjälp av olika material. I läroplanen 

står det även att verksamheten ska utformas på ett sådant sätt att barnen gynnas i leken och 

kreativiteten. Verksamheten och miljön ska utformas på ett sådant sätt att barnen ska få 

utveckla sina intressen. Barnen ska få tillgång till material som ger dem ett lustfyllt lärande. 

 
”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska 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” (Lpfö98 rev 10, s. 7). 

 

Skolinspektionen (2011a, s. 1) skriver om att förskolorna ska gynna barnens lek till en kreativ, 

utmanande, lärande situation och till att ge nya kunskaper och erfarenheter. Skolinspektionen 

(2011b, s. 16) beskriver utemiljöns utformning som en viktig del för barnens utveckling och 

lärande. Miljön bör vara stimulerande, innehållsrik, ändamålsenlig och inbjudande för barnen. 

Utemiljön ska utmana barnen och på det sättet utvecklas deras motorik och 

koncentrationsförmåga. Utegården ska inbjuda barnen till en konstruktiv lek, de ska få 

möjlighet till att skapa och ta egna initiativ. 

 

Slutsatsen som vi kan dra av förskolans uppdrag är att ge barnen möjlighet att utveckla sin 

förmåga till att leka och utforska. Förskolan ska utveckla barnens förmåga till att bygga och 

konstruera i både utomhus- och inomhusmiljön. 

2.4 Förskolegårdens möjligheter  
Under den här rubriken presenteras först den fria utemiljön. Efter det introduceras vad lek i 

grupp leder till och förskolegårdens utformning och utemiljöns utmaningar. Därefter 

behandlas barns lek och bygglek. Sedan redogörs det för barnens byggmaterial, kreativitet och 

samspel.  

2.4.1 Den fria utemiljön 

Grahn (1997, s. 7) skriver att många av oss har starka minnen av en plats och den är ofta 

bunden till utomhusmiljön och det beror på att vi människor har med hjälp av våra sinnen 

knutit oss an till den här platsen. Naturen ger barnen utrymme för nya upptäckter och det är 

fritt från de vuxnas kontroll om vad barnen ska göra enligt författaren. Grahn (1997, s. 7) 

beskriver till exempel sandlådan som en speciell plats. Det är inte sandlådan i sig som gör den 

platsen speciell utan det är barnen själva som gör den här specifika platsen meningsfull och 

minnesvärd. Även Lindholm (1995, s. 15 i kap. 5) beskriver att platser och material utomhus 
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är mer fritt från vuxnas föreställningar till vad de ska användas till. Det är barnen som själva 

får skapa utifrån sina idéer.  

2.4.2 Förskolegårdens påverkan 

I utomhusmiljön kan barnen lättare välja att leka själva eller inspireras att leka i grupp. 

Utformningen av gården spelar stor roll för vilka lekar som barnen vill aktivera sig i enligt 

Grahn (1997, ss. 8-9). Det finns dock ett problem där barnens lust att utveckla lekarna och 

deras vilja att leka i smågrupper kan minska om utomhusgården inte inbjuder till nya 

upptäckter. En utomhusgård ska därför vara rik på utmaningar och vara en trygg plats för 

barnen för att de ska ge sig hän till att leka och skapa (Grahn, 1997, ss. 8-9). Mårtensson 

(2004, s. 133) skriver om betydelsen av kamratrelationer både för de äldre och de yngre 

barnen. De äldre barnen väljer platser där de kan leka tillsammans med flera barn. Sandberg 

(2008, s. 96) påpekar att naturen är viktig för både barn och vuxna och då lär sig barnen 

framförallt att samarbeta, utveckla sina kognitiva förmågor och skapa en god relation till sina 

vänner. 

2.4.3 Förskolegårdens utformning 

Förskolegårdens utformning har betydelse för barnens sociala och konstruktionsförmåga, 

platsen ska stimulera och det ska även finnas utmaningar för barnen (Sandberg, 2008, s. 96). 

Utformning av gården har en stor betydelse för barnens olika former av aktiviteter och 

förmåga att bygga upp sitt sociala nätverk (Mårtensson, 2009, s. 165). I utomhusmiljön får 

barnen chansen att pröva sina idéer och utmana sig själva på ett sätt som inte kan ske 

inomhus. De vuxna kan inte alltid förutspå om vart barnen vill vistas och vad de vill leka med 

utan i utomhusmiljön får de möjlighet att leka lekar som de själva har valt att aktivera sig i 

(Sandberg, 2008, s. 96). 

 

Sandberg (2008, s. 96) påpekar att utomhusmiljöns utformning spelar en stor roll för 

betydelsen av hur mycket barnen kan ta in och lära sig. Förskolegården ska kunna bjuda in 

barnen till stimulans, utmaningar, kreativitet och genom det bidra till deras utveckling. 

Författaren tar även upp att på en förskolegård har barnen möjlighet till större ytor där de kan 

få springa, hoppa, klättra och bygga som ger dem en frihetskänsla som inte kan ges på samma 

sätt i inomhusleken. Mårtensson (2004, s. 21) hävdar även hon att utomhusmiljöns storlek har 

betydelse för hur utomhusvistelsen främjar barnens lärande. Sandberg (2008, s. 96) skriver att 

barnen behöver inte bara använda sig av färdigt material utan de ska få tillgång till material 

som stenar, plankor och pinnar. Mårtensson (2004, s. 132) tar i sin forskning upp betydelsen 

av omgivningen kring lekredskapen. Redskapen kan användas på olika sätt och omgivningen 

bidrar till vad barnen använder materialet till.  

2.4.4 Utemiljöns utmaningar 

Canning (2010, s. 559) skriver att barnen tar det som finns tillgängligt och använder det 

materialet för att utveckla sin fantasi och kreativitet. De får möjlighet att lösa problem och 

utforska. Utemiljön spelar en stor roll i barnens vardag där de får tillfällen att testa olika 

utmaningar som inte på samma sätt kan ges inomhus. Det viktigaste med miljön runt om är att 

det ska finnas material som utgår från barnens intressen och att det blir ett meningsfullt 

lärande.  

 

En förändring av utomhusmiljön ger barnen nya utmaningar och skapar även en nyfikenhet. 

Utemiljön ska vara flexibel som gör det enklare för barnen att vara påhittiga (Canning, 2010, 

s. 561-563). Canning skriver vidare att det inte bara handlar om att miljön ska vara flexibel 

för barnen utan även pedagogerna bör vara det för att kunna erbjuda dem en god lärandemiljö. 
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Mårtensson (2004, s. 20) beskriver att utomhusmiljön ska bestå av material som inte har något 

färdigt syfte för att barnen ska kunna främja den skapande leken. Canning (2010, s. 564) 

förklarar att barnen ska känna en frihetskänsla genom att ta ett eget ansvar under sitt val av 

lek. 

 

En bra utemiljö främjar barnens utveckling. Utomhusmiljön är inte enligt Grahn (1997, ss. 1-

6) detsamma som inomhusmiljön på förskolan. Barnen får själva arbeta med de nya intrycken 

och genom det utvecklas barnen på olika utvecklingsnivåer. Både barnen och de vuxna som 

befinner sig i en miljö av natur utvecklar sin sociala, kognitiva, emotionella och motoriska 

förmåga.  

 

Grahn (1997, s. 88) beskriver utemiljön som ibland blir ett ställe där leken kommer i 

skymundan då många förskolor vill ha det snyggt och prydligt. Materialet måste plockas ihop 

och städas undan. Barnens material får ofta en bestämd plats där det ska användas, det vill 

säga att det inte får förflyttas på valfritt ställe. Det bidrar till att det blir konkurrens av 

utrymme och lekmaterial och då kan leken stoppas. En annan problematik som författaren 

beskriver kan vara att barnen inte får känna längtan från gårdagens verk utan istället varje dag 

starta om med både sina tankar och sitt skapande.  

 

En slutsats som vi kan ta av tidigare forskning är att en god utomhusmiljö i förskolan kan 

bidra till att skapa förutsättningar för bra kamratrelationer och ett gott samspel mellan barn 

och barn och vuxna. Utomhusmiljön ska inbjuda barnen till lek, utmaningar och skapande. 

2.5 Barns lek 
Gärdenfors (2009, s. 53) beskriver leken som ett livsnödvändigt redskap i barnens vardag. När 

barnen får leka med andra utvecklas deras självkontroll, men även när de leker enskilt. I leken 

utvecklar barnen sitt tänkande genom att de anpassar sig till de regler som gäller för den 

specifika leken. Barnen utvecklar även tillit till sig själva och deras fysiska och psykiska 

utveckling gynnas i leken. Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 83-85 ) skriver att barnen 

utvecklar sin förmåga till att kommunicera och sin empati och medkänsla när de leker 

tillsammans med andra. Nelsson och Svensson (2005, s. 73) förklarar att i leken rör sig barnen 

från vardagen till lekens värld. I leken befrias barnen från vardagens alla måsten och regler.  

 

Nelsson och Nilsson (2002, kapitel tre s. 28) skriver att barnen använder leken för att utveckla 

och erövra nya kunskaper. Leken är en förberedelse för det blivande vuxenlivet. Nelsson och 

Svensson (2005, s. 71) hävdar även de att leken stimulerar upplevelser och situationer som 

barnen har varit med om i verkliga livet. Barnen ser inte alltid den riktiga verkligheten som 

den är utan mycket är på låtsas. 

 

När barnen leker använder de sig av både kroppen och sina sinnen som inte sker i lika 

omfattande grad i andra aktiviteter (Knutsdotter Olofsson, 2009, s. 91). Leken är omringad av 

ramar, det vill säga att den har en tydlig början och ett tydligt slut. I leken får barnen testa det 

som inte alltid är tillåtet annars och utmana sig själva som till exempel att vara ett monster 

och säga att nu äter jag upp dig. Det är inget som skulle vara tillåtet annars, men här i leken är 

det acceptabelt enligt Knutsdotter Olofsson. Leken är ett lärande för barnen, bland annat får 

de lära sig om turtagning, ömsesidighet och samförstånd, vilket är sociala lekregler. Med 

hjälp av barnens egna upplevelser och erfarenheter skapar de tillsammans fantasi och rollekar, 

de gör om upplevda händelser från verkligheten in i fantasivärlden (Knutsdotter Olofsson, 

2009, ss. 76-77).  Nelsson och Svensson (2005, s. 75) påpekar även att leken har en stor 

betydelse för barnen där de utvecklar sina kognitiva och motoriska färdigheter.  
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Det är inte bara i inomhusleken utan även i utomhusleken som barn får möjlighet att stimulera 

sina sinnen. Det är även i utomhusmiljön som det informella lärandet främjas. Uteleken 

erbjuder barn olika möjligheter till att utforska omgivningen utifrån sig själva (Sandberg, 

2008, s. 96). Mårtensson (2009, s. 163) skriver att utomhusleken är beroende av hur kvalitén 

är på den fysiska miljön utomhus, den behöver vara stor och erbjuda mycket material.  

2.5.1 Bygg som lek 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss. 45-49) beskriver leken som ett sätt för 

att barnen ska lära sig av varandra och tillsammans i meningsfulla situationer. Lärandet sker 

redan i tidig ålder och kan ha olika karaktärer, det kan handla om hur vi bygger ett slott till 

hur samhället är uppbyggt. I barnens omgivning bör det finnas glädje, samhörighet och lek för 

ett bra lärande. Leken hör ihop med barnens sätt att förhålla sig till deras omvärld. Genom 

leken kan de förhålla sig till sin omvärld på ett roligt och lekfullt sätt.  

 

Boken Bygg och konstruktion i förskolan av Mylesand bygger inte på någon forskning. Den 

tar upp tips och idéer på hur pedagoger kan skapa bygghörnor både inomhus och utomhus. 

Boken kommer ändå att användas då det inte finns mycket forskning kring ämnet. Mylesand 

(2007, ss. 15-16) skriver att bygg och konstruktion i förskolan kan ses som ett verktyg för att 

förstå sin omvärld. Byggplatsen och konstruktionsmaterial ska skapa en mötesplats för alla 

barnen där samspel och kreativitet kan flöda fritt. Bygg och konstruktion utomhus gör det 

möjligt för barnen att inte behöva begränsa sitt skapande på samma sätt som inomhus, det 

finns mer plats och en annan sort av material. Mylesand (2007, s. 49) nämner även att 

byggplatsens placering har en betydelse för att skapa olika möjligheter till samspel och 

utmaningar.  

2.6 Byggmaterial för barnen  
Mylesand (2007, s. 37) hävdar att miljön med byggmaterial ska inspirera barnen till skapande 

och kreativitet. Barnen får samtala och hitta lösningar på problem tillsammans med andra. 

Mylesand skriver även att bygg och konstruktion är ett sätt för barnen att använda alla sina 

sinnen och få uttrycka sina känslor. Barnens ålder kräver olika mycket material för att 

utmanas på sin nivå, femåringar behöver mer material än vad ettåringar behöver. Det ska 

finnas rikligt med material, dock inte för mycket eftersom då finns risken att barnen leker 

ensamma och det blir inte lika mycket samspel enligt Mylesands erfarenheter.  

 

Materialet på byggplatsen behöver inte vara dyrt utan det kan vara återvinningsmaterial som 

skräp eller saker från naturen. Sådant material har inget färdigt syfte om vad det kan användas 

till utan barnen får själva skapa med sin kreativitet och fantasi. Barnen kan påbörja sitt 

miljötänkande om de använder material som kommer ifrån naturen eller material som 

återanvänds (Mylesand, 2007, s. 77).  

 

Knutsdotter Olofsson (2007, s. 126) skriver att barnen behöver leksaker som de kan omforma 

till olika saker och ting, till exempel kan en kotte vara en ko samtidigt som den kan vara en 

båt. Leksaker är inte alltid det viktigaste, men barnen behöver mycket material att leka med. 

Det gör att barnen får utmana sig själva och använda sig av sin kreativitet.  

2.7 Kreativitet och samspel  
Williams (2001, s. 67) tar i sin avhandling upp betydelsen av att se förskolan som en 

mötesplats för ett bra lärande mellan barnen. Med hjälp av samarbete, kommunikation och 
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artefakter lär barnen sig själva och även av varandra. William, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2000, s. 56) påpekar att barnen får sin kunskap genom att samspela med andra 

människor, men även deras omgivning har en stor betydelse. Pedagogerna behöver främja 

barnens samarbete genom uppmuntran för att de ska kunna få uttrycka sig och ta del av andras 

erfarenheter och kunskaper. Williams (2001,ss. 70-72) skriver att för att ett gott lärande 

mellan barnen ska ske krävs det förutsättningar för det. Pedagogernas synsätt är en viktig del 

och de måste även ha goda kunskaper om hur barnen lär av varandra. Det ska finnas utrymme 

där barnen har möjlighet att samarbeta, men även miljön spelar stor roll för hur mycket 

barnen lär av varandra. Williams förklarar att alla barnen lär sig av varandra oavsett deras 

ålder, alla individer har en kompetens och genom det kan de dela med sig av sina kunskaper. 

Barnen lär sig genom leken, men även i de vardagliga situationerna.  

 

Skolinspektionen (2011a, ss . 9-10) hävdar att det är viktigt att skapa en bra lärande miljö för 

barn. Det har visats sig att de barn som kan samarbeta har många fördelar till ett bättre 

lärande.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss. 208-209) skriver att barns tankesätt 

skiljer sig från de vuxnas, i barnens värld bland leken finns det inga stora problem utan det 

mesta är möjligt. Barnen vågar utmana sin kreativitet och fantasi i jämförelse med de vuxna 

som har tydliga regler på vad som är rätt eller fel. Författarna påpekar att vara kreativ innebär 

att kunna se och lösa problem, det innebär även att kunna använda sina tidiga kunskaper i nya 

situationer. Kreativitet har en stor betydelse i barnens lärande, det är kärnan i lärandet. Barnen 

måste uppmuntras i leken att våga utmana sig själva och sina gränser. När barnen leker, 

skapar och får vara kreativa frambringar välbefinnande hos individen.   

 

Grahn (1997, ss. 11-12) tar i sin studie om förskolans utemiljö upp hur miljön påverkar hur 

kreativa barnen är. Grahn har genom observationer undersökt sambanden mellan barns 

utemiljö, lek och kreativitet, motorik, koncentration och hälsa. Grahn (1997, ss. 11-12) skriver 

om en fysisk stimulerande miljö som bidrar till barnens kreativa utveckling. Miljön måste 

vara inbjudande till nya utmaningar. Material som inte har ett färdigt syfte utmanar barnen till 

att använda sin fantasi och vara skapande. 
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3. Teorianknytning  
Avsnittet kommer att ta upp Vygotskijs syn på lärande och sociokulturellt perspektiv. Därefter 

beskrivs artefakter och mediering och till sist redogörs Vygotskijs syn på barnens lek. Den här 

teorin har valts för att i utvecklingsarbetet finns det likheter mellan det sociokulturella 

perspektivet och studien då barnen använder sig av artefakter som i det här fallet är leksaker 

och återvinningsmaterial. Vygotskij skriver mycket om samspel mellan människor. I studien 

studeras barnens samspel vid utevistelsen.   

3.1 Vygotskij och sociokulturellt perspektiv  
Utvecklingsarbetet kommer att utgå från ett sociokulturellt synsätt, lärande och samspel. Säljö 

(2000, s. 18) skriver att ett sociokulturellt perspektiv innebär att barnen lär och leker 

tillsammans med andra i sociala praktiker i samspel med sin miljö och sin omgivning med 

hjälp av artefakter, det vill säga redskap som människorna själva har skapat som ett 

hjälpmedel till att utvecklas både individuellt och kollektivt. 

3.2 Artefakter 
Människan skiljer sig från andra arter då de använder sig av olika redskap, det vill säga 

fysiska och språkliga artefakter. Människor använder sig av artefakter i olika sammanhang 

vilket är en central del i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 74). Artefakterna är 

skapade tillsammans med kulturen och det är någonting som fortsätter att utvecklas som en 

pågående process. Artefakterna hjälper människor att utveckla sitt tänkande och som 

hjälpmedel för att kommunicera och lösa praktiska utmaningar. Den här processen med att 

använda sig av artefakter som hjälpmedel kallas för mediering. Fysiska artefakter kan vara en 

hammare eller en bil, det är saker som människan kan ta på och använda fysiskt. Den största 

medierade redskapet som är ett intellektuellt redskap som mänskligheten har skapat är 

språket, vilket har gjort att det går att kommunicera både verbalt och skriftligt (Säljö, 2000, ss. 

80-82). Mellan människorna och omvärlden finns medierade artefakter som hjälper till vid 

problemlösningar och arbetsuppgifter (Strandberg, 2008, s. 11).  

 

Genom att använda sig av artefakter för att lösa ett problem utvecklas människan på det 

intellektuella planet. De intellektuella kunskaper som barnen har fått kan de använda i nästa 

utveckling av nya artefakter (Säljö, 2000, s. 77). Författaren menar även att i ett 

sociokulturellt perspektiv är det fysiska och de språkliga artefakterna grundläggande och 

redskapen medierar människans verklighet i konkreta situationer (Säljö, 2000, ss. 80-81).  

 

Människan använder sig av artefakter i sociala situationer och i olika sammanhang. Det kan i 

en situation vara angeläget att använda sig av det verbala språket, men i en helt annan 

situation kan det skriftliga språket vara mer till användning. Båda artefakterna har till hjälp att 

kommunicera, men beroende på sammanhang och olika sociala situationer krävs en annan typ 

av artefakt för att kommunicera. Ett sociokulturellt synsätt innebär att människan kan använda 

medierande redskap i olika situationer för att utveckla sitt tänkande (Säljö, 2000 s. 76). Varje 

situation är situerad och det vill säga att den äger rum i speciella situationer och kulturella 

sammanhang, till exempel är det lättare att lära sig spanska i Spanien än spanska i Kina 

(Strandberg, 2008, ss. 11-12).  

3.3 Vygotskij och leken 
Vygoskij ansåg att leken innefattar ett kreativt pedagogiskt förhållningssätt. Han ansåg även 

att leken är en aktivitet där barnen får använda sig av sitt eget skapande. I leken använder 
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barnen sin kreativitet och fantasi, vilket Vygotskij såg som något som hörde ihop med barnens 

verklighet. Har barnen en rik verklighet har de en större möjlighet till en rikare fantasi och 

kreativitet. Alla människor är kreativa både barn och vuxna enligt Vygosktij (Lindqvist, 1996, 

s. 69). Vygotskij (1930/1995, s. 17) hävdar att barnens fantasi är förenade med verkligheten 

och det innebär att det är en livsviktig funktion hos barnen. Fantasin är uppbyggd av 

händelser ifrån barnens verklighet och deras tidigare erfarenheter. Vygotskij (1930/1995, s. 

39) påpekar att barnens erfarenheter skiljer sig tydligt mot vuxnas erfarenheter. Skillnaden är 

omgivningen som till exempel kultur och traditioner. Fantasin ser därför väldigt olika ut bland 

barn och vuxna.  

 

Barnen använder leken som ett verktyg för att bearbeta det som händer i verkligheten på ett 

fantasifullt och kreativt sätt. Artefakter är något som barnen tar hjälp av i leken. Det kan till 

exempel vara en pinne som förvandlas till en häst eller ett fiskespö. Enligt Vygotskij frigörs 

barnens tänkande i leken och barnens sociala samspel utvecklas när de får leka tillsammans 

med andra (Welén, 2009 s. 39). 

 

Nelsson och Svensson (2005, s. 76) hänvisar till Vygotskij som menade att leken kan skapa 

många förutsättningar för barnens utveckling. I leken kan de gömma sig, krypa, springa, 

hoppa och klättra och genom det lär sig barnen att förflytta sig i olika miljöer. Vid 

imitationslekar lär sig barnen att kommunicera och de lär sig relationer mellan samspelen. 

Lekar med konstruktionsmaterial utvecklar barnens pression vid rörelse.  

 

Williams (2001, s. 35) hänvisar till Vygotskij som skriver om språkets innebörd för barnens 

utveckling, Vygotskij hävdar att allt lärande sker i samspel med andra människor. Lärande 

och utveckling går hand i hand i barnens utveckling.  

 

Vygotskij påpekar att det finns två nivåer i barnens utveckling, den första är där barnet 

befinner just nu och som de själva klarar på egen hand. Den andra utvecklingsnivån behöver 

barnet vägledning av en kunskapsrikare vän eller av någon vuxen. För att komma till nästa 

utvecklingsnivå krävs det samspel mellan barnen och den kunniga individen (Williams, 2001, 

s. 37).  
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4. Metod 
I metod avsnittet beskrivs först vad aktionsforskning innebär. Observation, löpande protokoll 

och informellt samtal förklaras därefter. Sedan redogörs det för urval och etik. Därefter 

presenteras genomförandet och studiens tillförlitlighet och tillgänglighet och slutligen 

beskrivs analys bearbetning.  

4.1 Aktionsforskning  
Aktionsforskning är en kvalitativ forskningsansats och den används när ett behov finns att 

vilja förändra något problem. Forskaren ska utgå från praktikernas frågor och de ska 

gemensamt göra en förändring (Eriksson, 2008, ss. 174-175). Aktionsforskning är ett 

samarbete mellan det praktiska och det teoretiska, det handlar om att utveckla och förändra 

verksamheten. I en aktionsforskning ska det göras en förändring för att sedan observera 

resultatet. Aktionsforskning utgår från praktikerns frågor och det sker ett samarbete mellan 

forskare och praktiker. Innan det går att göra en aktionsforskning måste praktikern se över 

verksamheten för att sedan se vad som ska förändras (Rönnerman, 2004, ss. 13-14).   

 

Rönnerman (2004, ss. 15-16) hävdar att det är viktigt att ta reda på mycket information om 

både forskningen och verksamheten där det ska ske en förändring. Forskaren bör veta hur 

verksamheten fungerar och ser ut innan forskningen börjar. Aktionsforskning är tilltalande för 

praktiska inriktade forskare och praktiker själva då det är ett sätt som har ett problemlösande 

och praktiskt syfte. Det är praktikerns frågor som startar processen och därefter genomförs 

förändringen som sedan ska följas upp regelmässigt och reflekteras över för att slutligen 

dokumenteras. I reflektionen finns det en forskare med för att diskutera tillsammans med 

praktikern.  

 

I studien skiljer vi inte på utvecklingsarbete och aktionsforskning för att vi både forskar och 

genomför förändringen på förskolans gård och ser det som sammanhängande. Rönnerman 

(1998, s. 9) beskriver utvecklingsarbete som ett eget lärande. Forskaren ska ta till sig nya 

kunskaper, dokumentera och kritiskt granska de här förvärvade kunskaperna. Erfarenheterna 

ska sedan föras vidare till andra. Ett utvecklingsarbete innebär att forskaren identifierar ett 

problem för att sedan planera och förändra verksamheten och till sist reflektera. Forskaren ska 

fundera på vad som ska ändras och sedan hur de kan göra en förändring och till sist varför det 

behövs göras.  

 

Det genomfördes ett informellt samtal med en pedagog på förskolan för att ta reda på vad 

förskollärarna ville förändra på förskolegården. Efter det informella samtalet genomfördes 

observationer när barnen lekte på gården. Därefter togs återvinningsmaterialet in på 

förskolegården och observationer genomfördes för att se om någon förändring hade skett. 

Rönnerman (2004, s. 75) skriver att det är viktigt att samarbetet mellan forskare och lärare 

fungerar bra, skulle det inte fungera blir resultatet lidande. Slutligen när förändringen är gjord 

gäller det för praktikern att pröva återvinningsmaterialet och under tiden som praktikern testar 

observerar forskaren om vad som sker. Forskaren samlar på sig ny information för att sedan 

se om någon förändring har skett. Rönnerman (1998, ss. 80-81) beskriver även att till sist 

genomför forskaren en reflektion över insamlat material för att se vad som har hänt och inte.  

4.2 Observation 

För att få reda på vad barnen använder materialet till, om de leker individuellt eller i grupp 

och även vad de gör på förskolegården är observation ett bra verktyg. Forskaren ska se om det 

finns några möjligheter till något mönster där det finns likheter och skillnader och förstå vad 
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informationen visar. Det gör forskaren genom att analysera resultatet (Rönnerman, 1998, s. 

22). Med en observation samlar observatören in ett informationsunderlag som forskaren kan 

utgå ifrån när forskaren utvärderar resultatet. Observatören kan gå tillväga på flera olika sätt 

som bandinspelningar och video. Observationerna kan även dokumenteras genom att skriva 

ner direkt eller vid ett senare tillfälle. Løkken och Søbstad (1995, ss.55-56) hävdar att det kan 

vara bra att skriva ner så snart som möjligt efter observationen för att inte glömma bort det 

som var intressant. Observatören bör välja en plats intill händelserna, men även där individen 

kan vara ostörd. Vi renskrev direkt efter att vi genomfört våra observationer för att inte 

glömma vad vi hade sett. 

 

Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 11-15) beskriver fördelar med ljudobservationer som 

kan vara att observatören får ner allt utan några egna reflektioner, men det finns även 

nackdelar som dåligt ljudintag. Observatören får inte heller med kroppsspråket på de som 

observeras. Observationen görs under en bestämd tid och vid en viss plats för att iaktta ett 

bestämt syfte. Observationens resultat påverkas av den fysiska miljön så som lokaler, 

lekmaterial och även barngrupp och personal. Rubinstein Reich och Wesén (1986, s.16) 

förklarar andra saker som kan påverka resultatet och det kan vara observatörens egna åsikter 

och sinnestillstånd. Människans sociala och kulturella bakgrund kan även påverka resultatet.  

 

Løkken och Søbstad, (1995, ss. 36-37) anser att som observatör är det viktigt att ha ett färdigt 

syfte innan observationen och avgränsa det som ska observeras för att fokusera på vissa 

händelser. Genom observationer kan vi se samspelen mellan barnen och hur den fysiska 

miljön påverkar var barnen gör och inte gör.  

 

Rubinstein Reich och Wesén (1986, s. 12) skriver att när forskaren genomför observationen 

kommer individen att inta en roll som observatör/deltagare för att forskaren kommer att 

befinna sig i närheten av situationerna som observeras. Vi kommer att vara i närheten av de 

situationer som kommer att observeras och det gör oss till observatör/deltagare. Om ett barn 

frågar oss någonting eller vill ta kontakt med oss observatörer blir vi deltagare i den 

situationen.  

4.3 Löpande protokoll 
Vi tänkte använda oss av anteckningsblock och penna och skriva ner det som hände under 

observationen och det kallas för löpande protokoll. Løkken och Søbstad (1995, s.51) skriver 

att löpande protokoll är bland den vanligaste formen av observation inom förskolan.  

Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 15-16) beskriver löpande protokoll som ett sätt att 

skriva ner sina egna ord om vad som händer under en tidsperiod. Fem minuters observationer 

är bland det vanligaste, men det går även bra att göra ett uppehåll för att sedan fortsätta 

observera. I undersökningen användes fem minuters observationer och de barnen som valdes 

att observera var de som hade lämnat sitt godkännande till oss. Därmed blev det olika lekar 

som syntes i observationerna. Løkken och Søbstad (1995, s. 51) hävdar även de att fem 

minuters observationer är bland det vanligaste. Under de korta minuterna som det löpande 

protokollet fortlöper får observatören svårt att hinna med allt som händer kring barnet, därför 

är det bra om individen som för protokollet specificerar sig på vissa områden som berör 

barnen till exempel samspel och kreativitet.  

 

Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 15-16) skriver att det löpande protokollet ska vara så 

detaljerat som möjligt och forskaren ska försöka att inte värdera utan bara skriva ner det som 

händer. Forskaren ska börja med att skriva ner datum och tid före observationen. Rubinstein 

Reich och Wesén (1986, s. 16) påpekar att observatören bör skriva ner hur miljön runt om ser 
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ut och även vad som har skett tidigare på samma plats och vilka som är närvarande. 

Fallgropen med löpande protokoll kan vara att observatören missar en del av det som händer 

då allt som händer inte hinns med att anteckna. Rubinstein Reich och Wesén (1989, s. 15) 

beskriver att det är svårt att hinna med att skriva ner allt som händer när forskaren använder 

sig av löpande protokoll.  

4.4 Informellt samtal 
Vi valde att genomföra ett samtal med en av pedagogerna för att få reda på deras syfte med att 

ta in nytt material som inte har något färdigt användningsområde till förskolans gård. Ett 

samtal fördes även efter att återvinningsmaterialet hade tagits in på förskolan för att se om 

intresset kvarstod.  Løkken och Søbstad (1995, ss. 98-99) skriver om det informella samtalet 

som innebär att det är en typ av en intervju som byggs på spontana frågor. Författarna 

förklarar även att det är mer som en konversation mellan intervjuaren och respondenten. I de 

informella samtalen användes anteckningsblock och penna. 

4.5 Urval 
En av oss är bekant med pedagogerna på förskolan och pedagogerna var intresserade av 

utvecklingsarbete och deras önskan var att vi skulle genomföra det på deras förskolegård. Den 

utvalda förskolan är placerad i ett mindre samhälle. Vi lämnade ut missivbrev (se bilaga 1) till 

alla vårdnadshavare tillsammans med ett dokument från förskolechefen (se bilaga 2). 

Dokumentet från förskolechefen är ett godkännande av materialet som togs in på förskolan. 

Det visade sig sedan att en förälder var emot intag av återvinningsmaterial till förskolan av 

anledningen att det kan vara farligt för deras barn. I samråd med förskolechefen bestämde vi 

oss för att byta förskola. Det gjorde att vi fick byta undersökningsgrupp där utvecklingsarbetet 

kunde genomföras.  

 

En av oss hade tidigare berättat om vårt utvecklingsarbete på en annan förskola och de visade 

redan då ett intresse och de önskade att utvecklingsarbetet skulle genomföras hos dem. De 

hade själva funderingar på att ta in återvinningsmaterial. Eftersom ett byte av förskola var 

nödvändigt ringde vi och frågade om vårt utvecklingsarbete fick genomföras hos dem. De 

uttryckte att de var mer än tacksamma för att vi ville genomföra vårt examensarbete där. 

Utvecklingsarbetet är genomfört på en förskola som har en traditionell förskolegård. Vi 

definierar ”traditionell” förskolegård som har gungor, rutschkana, sandlåda och 

leksaksmaterial som cyklar, hinkar, spadar med mera. Förskolan är placerad i en större stad 

och består av fyra avdelningar.  

 

Vi valde att lämna ut missivbrev till barnen på två av avdelningarna i åldern två och ett halvt 

till fem år. Målgruppen valdes eftersom de yngre barnen befinner sig till mesta dels på andra 

sidan av gården. Sammanlagt var det 42 barn som fick ett missivbrev till vårdnadshavare. 

Utav de utskickade missivbreven fick vi in 35 stycken där alla godkände att deras barn fick 

delta i studien.  

4.6 Etik 
När en undersökning ska genomföras finns det fyra allmänna huvudkrav och i dem ingår 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla som ska delta i undersökningen 

vad den kommer att handla om och vad som kommer att ske (Humanistiska – 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2002, s. 7 ). Ett missivbrev delades ut till 



18 

 

vårdnadshavare för att informera alla deltagare kring vad undersökningen kommer att handla 

om.  

 

Deltagarna ska få välja själva om de vill delta i undersökningen eller inte. Om deltagarna har 

en ålder under femton år behövs ett medgivande från vårdnadshavare. De får när som helst 

välja att avbryta sitt deltagande och även på vilka villkor de vill delta, vilket framkommer i 

samtyckeskravet (Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2002, s 9). 

Tillsammans med missivbrevet fanns det en blankett till vårdnadshavarna för att de skulle 

kunna fylla i om de godkände att deras barn är med i undersökningen.  

 

Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2002, s. 12) beskriver 

konfidentialitetskravet som innebär att alla personuppgifter och även arbetsplatsens namn och 

placering inte ska kunna identifieras. I vår undersökning kommer vi låta namnen vara fiktiva 

på barn, pedagoger och förskola för då kommer inte barnen och pedagoger identifieras.  

 

Forskningen ska endast användas för ett syfte och i det här fallet i ett examensarbete, vilket 

det står om i nyttjandekravet (Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2002, s. 

14).  

4.7 Genomförande   
Vi började med att ha ett informellt samtal med en av pedagogerna på förskolan för att ta reda 

på vad deras syfte och tanke var med att ta in återvinningsmaterial som inte är avsatt för 

barnens lek. Pedagogerna ville få in mer bygg och konstruktion, få in större samspel och 

kreativitet mellan barnen samt ge de barnen som inte finner sig till ro utomhus och som inte 

har något att aktivera sig i. Observationer genomfördes direkt efter att det första informella 

samtalet genomfördes. Innan observationen påbörjades bestämde vi oss för att föra varsitt 

löpande protokoll med anteckningsblock och penna. De barnen som observerades hade gett 

oss godkännande att delta i undersökningen och de befann sig på förskolans gård. Vi tittade 

efter det som är beskrivet i vårt i syfte vilket är att ta reda på vad barnen lekte med på 

förskolegården och om barnen lekte individuellt eller i grupp. Samt om de samarbetade och 

om de var kreativa i sina lekar, det vill säga det som pedagogerna efterfrågat.  

 

Dagen efter när återvinningsmaterialet lämnades på förskolan fick förskolechefen och en av 

pedagogerna se över materialet innan det togs in på gården. Vi observerade barnen när de 

lekte med återvinningsmaterialet efter att det hade lagts ut på den förutbestämda platsen, 

vilket var samma dag som förskolechefen och pedagogen hade godkänt materialet. Vi tittade 

likaså efter samspelet mellan barnen, kreativiteten, bygg och konstruktion och om barnen 

lekte individuellt eller i grupp. Även här användes löpande protokoll med hjälp av 

anteckningsblock, penna och en klocka för att ta tiden på observationerna. Efter lite drygt två 

veckor genomfördes ytterligare ett informellt samtal med en av pedagogerna på förskolan för 

att ta reda på hur barnen lekte med materialet. Här användes anteckningsblock och penna när 

de det informella samtalet genomfördes.     

4.8 Giltighet och tillförlitlighet  
För att öka en undersöknings giltighet (validitet) ska forskaren fullfölja studiens syfte och 

undersöka det som är tänkt att undersökas. Tillvägagångssättet måste vara noggrant beskrivet 

för att andra ska kunna ta del av studien. Undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet 

(reliabilitet) kan påverkas av forskarens åsikter och förförståelse för ämnet som undersökts 

(Kihlström, 2007, ss. 30-40).    
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Eriksson (2008, ss. 179-180) skriver att det finns problematik kring aktionsforskningens 

trovärdighet och tillförlitlighet och mycket kritik har riktats mot den här formen av forskning. 

Eriksson hävdar att det finns olika sätt att öka tillförlitligheten i en aktionsforskning. Det kan 

handla om allt från deltagarkontroll, triangulering till reflektion. Deltagarkontroll innebär att 

deltagarna får ta del av datainnehållet och även kommentera det, triangulering betyder att 

flera personer undersöker samma fråga och reflektion handlar om att forskaren reflekterar 

över det material som har kommit in.  

 

Vi har enligt vår uppfattning ökat tillförlitlighet och giltighet i vår studie genom att observera 

vid tre olika tillfällen och har då kunnat se förändringen under en längre tid vilket ger en 

högre giltighet. Vi valde att observera under samma tid, men på varsin placering vilket har 

gjort att resultatet har setts med flera ögon. För att få en triangulering har pedagogerna fått ta 

del av observationerna genom att diskutera om vad som har setts och vi har tillsammans med 

dem kunnat reflektera över datainsamlingen, vilket har ökat tillförlitligheten. Studien har 

undersökt det som var tänkt att undersökas, vilket även det ökar tillförlitligheten.    

4.9 Analys bearbetning 
Løkken och Søbstad (1995, s. 57) skriver en analys bearbetning av resultatet vilket innebär att 

observatören ska samla sina observationer och därefter renskriva dem. Efter renskrivningen 

görs en tolkning och analys på det insamlade materialet. Observatören måste förstå det 

resultatet och det gör forskaren genom att dela upp materialet i mindre delar för att kunna se 

helheten. Författarna förklarar att observatörens värderingar och tidigare erfarenheter 

påverkar tolkningar av resultatet.  

 

Resultatet skrevs rent då en del förkortningar hade används från fältanteckningarna och 

observationerna har skrivits ner i en sammanhängande text för att det ska vara lättare att läsa. 

Därefter delades observationerna upp i olika delar utefter vårt syfte. Tolkningsarbetet 

påbörjades efter indelningen och vi kunde då dela in observationerna i olika kategorier. Även 

anteckningarna från de informella samtalen renskrevs då vi använt oss av förkortningar. 

Svaren från samtalen delades in i olika kategorier tillsammans med resultatet från 

observationerna.   

  



20 

 

5. Resultat 
Under det här avsnittet kommer det att beskrivas hur observationerna gick till innan 

återvinningsmaterialet togs in på förskolans gård. Sedan beskrivs pedagogernas önskan om 

mer diskussion och samspel mellan barnen före förändringen. Därefter presenteras 

observationer och pedagogens tankar kring aktiviteter som inte utmanar barnen. Efter det 

beskrivs barnens intresse för bygg och pedagogens vilja att utveckla barnens kreativa sida. 

Därefter kommer introduktionen av återvinningsmaterialet att beskrivas. Sedan presenteras 

hur observationerna genomfördes efter att återvinningsmaterialet fanns tillgängligt för barnen. 

Därefter beskrivs att barnens samspel leder till kommunikation och kreativitet. Bygg och 

konstruktion följer därefter. Slutligen kommer det att redogöras för hur barnen leker och att 

intresset kvarstår efter att materialet hade lämnats. 

 

Förskolegården består av en rutschkana på ena delen och intill står det ett förråd med barnens 

leksaker med bland annat cyklar, spadar, hinkar och bollar. Det finns likaså en diskbänk intill 

förrådet och bredvid står det ett bord med fyra stolar. En stor kompisgunga befinner sig lite 

avskärmad från barnens gård då den är omringad av ett staket. I den andra delen av 

förskolegården är det byggt tre sandlådor som sitter ihop i olika nivåer. En asfalterad gång går 

igenom hela gården. I mitten finns en liten gräsyta med en stor sten på. En bit ifrån sandlådan 

är det uppbyggt en så kallad scen av stenplattor och bredvid scenen är det en tom plattform 

som är tänkt för bygg och konstruktion (skiss över gården - bilaga 3). Observationerna 

genomfördes under barnens utevistelse och det vill säga en och en halvtimma.  

5.1 Innan återvinningsmaterialet är framtaget 
Nedan beskrivs observationer där barnen på förskolan leker innan återvinningsmaterialet blev 

tillgängligt för barnen. Observationerna utgick från pedagogernas svar i det informella 

samtalet. Det innebär att pedagogernas uttalanden redovisas i inledningen av varje rubrik. 

Uttalanden av exempel på det som framgått i observationerna.  

5.1.1 Pedagogerna önskar mer diskussion i barnens samspel. 

Pedagogen Gun på förskolan beskrev att syftet med att ta in återvinningsmaterial var att de 

vill få in mer samspel mellan barnen. Gun tycker inte att det finns tillräckligt med samspel 

mellan barnen i dagsläget och hon betonar då det verbala samspelet. Nedan kommer ett utdrag 

från samtalet med pedagogen.      

 
”Jag vill se mer samarbete mellan barnen. Just nu ser vi inte samarbetet i så stor 

utsträckning, så vi hoppas att det blir mer när vi får återvinningsmaterialet. Visst finns 

det samarbete mellan barnen men de för ingen längre diskussion med varandra.”  

(Informellt samtal med Gun, 2012-10-31) 

 

Gun förväntar sig att se mer samarbete ute på förskolegården genom att ta in 

återvinningsmaterial som inte har något färdigt syfte som är avsatt för barnens lek. Pedagogen 

berättade även att barnen i dagsläget inte visar verbalt samspel i så stor utsträckning. 

Observationerna nedan kommer visa på samspel som sker med mer eller mindre diskussioner 

mellan barnen.  

 

Lisa (5) och Maja (4) cyklar på den asfalterade vägen inne på förskolan. Runt omkring leker 

några andra barn längs vägen. Intill står det två pedagoger och för ett samtal mellan dem. 
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Lisa cyklar runt gårdens asfalterade väg och upprepar det några gånger. Maja springer 

fram till cykeln som Lisa cyklar på och tar tag i den. Maja börjar springa och 

samtidigt puttar på. Flickorna för inget samtal mellan dem. Maja slutar putta på cykeln 

och går istället fram till en annan grupp barn och tar en sopborste och börjar sopa på 

asfalten. Lisa stannar cykeln och tittar på Maja och de andra barnen som sopar. 

(Observation 2012- 10- 31 Kl: 10:30 - 10:33) 

  

När Maja puttar på Lisa när hon cyklar ser vi ett samarbete som sker även om de inte för ett 

verbalt samtal med varandra. När Maja får syn på de andra barnen och övergår till en annan 

aktivitet bryts samarbetet och Lisa blir stillasittandes på cykeln och leken avtar. Barnen 

använder sopborsten till det som den är tänkt att användas för. Barnen använder cykeln på två 

olika sätt det ena är att Lisa cyklar själv på cykeln och det andra är när Maja springer bakom 

och puttar på medan Lisa cyklar. Flickorna i observationen stannar inte i en och samma 

aktivitet under någon längre tid. Flickorna ingår i samma aktivitet, men de kommunicerar inte 

med varandra verbalt. Det stämmer överrens med det som pedagogen säger om att det inte 

finns verbalt samspel i stor utsträckning. Nedanstående observation visar en liknande situation 

där det inte finns något verbalt samspel. 

 

Teo (3) och Amir (3) står vi kanten av sandlådan och håller i varsin spade. De tittar på de 

andra barnen som gräver.  

  
Teo och Amir står upp vid sandlådan med varsin spade i handen. Amir böjer sig ner 

och fyller spaden med sand och Teo gör likadant. Teo börjar kasta sanden mot ett 

annat barn som sitter en bit ifrån och Amir härmar Teo. Pojkarna skrattar och springer 

därifrån.   

(Observation 2012-10-31 Kl.11.05 - 11.07) 

   

Pojkarna samspelar med varandra när de imiterar vad den andra gör, men de pratar inte. 

Pedagogen berättade att det finns en del samspel mellan barnen, men det verbala samspelet 

saknas. Den här observationen visar det som pedagogen tog upp som en problematik. Det ser 

ut som att Teo och Amir förstår varnadra då de härmar varnadra.   

 

Det förekommer många liknande situationer där barnen samspelar med varandra utan att 

kommunicera. Det fanns även några få situationer där barnen faktiskt förde verbalt samspel 

mellan dem. Pedagogerna vill dock se mer av det verbala samspelet i barnens lek. 

Nedanstående observationer visar på ett verbalt samspel. 

 

Tre flickor Emma (5), Felicia (4) och Sofia (5) befinner sig intill sandlådan, bredvid står en 

låda med några av barnens leksaker i. Det sitter flera barn i sandlådan och leker under 

observationen. Den ena flickan cyklar på gräsmattan och stannar bakom lådan med material. 

 
Emma sitter på en cykel bakom en låda med material och hon börjar cykla mot den 

asfalterade vägen mellan sandlådan och lådan med material. Emma cyklar och fastnar. 

Felicia och Sofia står en meter ifrån Emma. Felicia säger ”Jag hjälper”, ”Jag är stark”. 

Emma går av cykeln och ställer sig framför den. Sofia och Emma tar tag i cykeln och 

drar loss den och ställer den framför lådan. Under tiden står Felicia och tittar på. Alla 

flickorna säger med lite högre röst ”Ja!”  

(Observation 2012-10-31 11.16-11.18) 

 

Felicia erbjuder Emma hjälp med att ta loss cykeln, men det är istället Sofia och Emma som 

tillsammans drar loss den. Felicia sa att hon kunde hjälpa till och att hon var stark, men hon 

genomförde inte handlingen, utan Sofia och Emma fick dra loss cykeln istället. Emma och 



22 

 

Sofia samarbetar för att få loss cykeln utan att prata om hur de skulle göra. Alla flickorna 

delade glädjen när de drog loss cykeln även om inte alla tre aktivt deltog. Observationen 

nedan handlar även den om verbalt samspel. 

 

I nedanstående situationen ges ett exempel på ett verbalt samspel. Linus (5) och Alli (5) 

befinner sig vid förskolans kompisgunga där flera barn har möjlighet att gunga tillsammans. 

Det är inga andra barn eller vuxna som finns intill platsen. 
 

Linus sitter på gungan och Alli står bredvid och puttar på och upprepar det här några 

gånger. Alli stannar gungan och hoppar själv upp och sätter sig. Linus lägger sig på 

gungan och lutar sig över kanten med huvudet nedåt, Alli gör likadant. Linus säger då 

”jag är en fladdermus” Alli säger inget utan istället hoppar ner från gungan och puttar 

på. Linus hänger fortfarande med huvudet nedåt från gungan. Båda pojkarna börjar 

skratta när Alli puttar på gungan. Linus säger ” sluta jag ska hoppa av” med lite högre 

röst än tidigare. Alli stannar gungan och Linus hoppar av. Pojkarna ställer sig på var 

sin sida av gungan och börjar putta på samtidigt som de båda skrattar. 

(Observation 2012-10-31 Kl: 11:15 – 11:20) 

  

Vi kan här se ett samarbete i observationen som sker emellan barnen när de tillsammans 

puttar på gungan men även när Linus befinner sig i gungan och Alli står på marken och puttar 

på. Samspelet syns även när Alli observerar Linus och gör sedan likadant som honom när han 

lutar sig över kanten på gungan och hänger med huvudet nedåt. I en av situationerna som 

uppstår ser vi att de lyssnar på varandra då Linus vill att Alli ska stanna gungan och Alli 

lyssnar och stannar den. I den situationen ser vi ett verbalt samspel mellan pojkarna. De tycks 

ha roligt genom att de skrattar ihop. Barnen använder både gungan till dess syfte och till ett 

fladdermusbo.  

5.1.2 Meningsfylld aktivitet ger ro. 

Förskolläraren Gun beskrev att det inte finns någon bygg och konstruktion på förskolegården. 

Pedagogernas syfte är att kunna sysselsätta alla barnen. 
 

”Vi vill kunna sysselsätta barnen med något som inte har något färdigt syfte och fånga 

upp de barnen som inte finner sig till ro. Vi vill hitta meningsfulla aktiviteter för 

barnen där de kan vara en längre stund.”  

(Informellt samtal med Gun, 2012-10-31) 

  

Förskolan vill fånga upp de barnen som har svårt att aktivera sig i en aktivitet under en längre 

tid. Gun beskrev viljan av att skapa meningsfulla aktiviteter för barnen där de kan finna sig till 

ro.     

 

Kalle (5) går runt på förskolans gård och iakttar andra barn när de leker. Barnen runt omkring 

är sysselsatta med egna lekar och lägger inte märke till honom.  
 

Kalle går runt på gården och iakttar de andra barnen när de leker. Han stannar vid ett 

träd och börjar slå på trädet. Pojken går vidare, stannar och börjar titta på några andra 

barn som leker. Kalle går sakta fram till barnen som gräver i jorden och stannar en bit 

ifrån. Han sätter sig på huk och tittar när de gräver.  

(Observation 2012-10-31 Kl. 10:40-10:51) 

 

Kalle går runt på gården och iakttar de andra barnen och tar ingen kontakt med någon. Vi ser i 

observationen att han är ensam och inte leker med några andra barn. Han stannar inte en 

längre stund i någon aktivitet utan går omkring. Det stämmer överrens med vad pedagogen 
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beskrev om att barnen behöver meningsfulla aktiviteter för att finna sig till ro. De 

nedanstående observationerna handlar även de om barn som inte finner sig till ro. 

 

I den här observationen är det Klara (3) som går runt på gården med en spade i handen. De 

andra barnen leker aktivt på gården. 

 
Klara går runt med en spade och en vattenkanna i handen. Hon går till sandlådan men 

vänder och går mot gräsmattan och sätter sig där. Klara sitter och tittar runt omkring 

på gården. Hon ställer sig upp med spaden i handen och går tillbaka till sandlådan där 

hon sätter sig på knä och börjar gräva. Klara tittar upp och blir sittandes med spaden i 

handen och fäster inte blicken på något.  

(Observation 2012-10-31 Kl. 10:56- 10:59) 

 

Klara förflyttar sig mellan olika platser och stannar aldrig en längre stund vid någon aktivitet. 

Hon är under hela observationen ensam och tar inte kontakt med några andra barn. Flickan 

gräver med spaden i sandlådan vilket är producentens syfte med spaden. Den här situationen 

visar det som pedagogen sa om att barnen inte finner sig till ro under en längre period. 

Efterföljande observation visar en liknande situation.  

 

Sara (2) befinner sig vid sandlådan och iakttar de andra barnen som leker där. Hon hittar en 

vattenkanna och en spade och börjar fylla den med vatten.  
 

Sara sätter sig på sandlådans kant och tittar på de andra barnen när de leker. Hon reser 

sig upp och går runt sandlådan. Sara tar en vattenkanna i sandlådan och går till en 

närliggande vattenpöl, hon fyller vattenkannan med vatten med hjälp av en spade. 

Sara tömmer vattenkannan på vatten på samma ställe. Hon tar av sig sina vantar och 

går fram till en pedagog och ger dem till henne. Flickan går tillbaka till vattenkannan 

och spaden och tar upp spaden och går till sandlådan. Flickan sätter sig ner och blir 

sittandes och tittar och leken avtar. 

(Observation 2012-10-31 Kl. 11:00-11:06) 

    

Flickan i observationen tar en vattenkanna och fyller den med vatten vilket är syftet med en 

vattenkanna, hon gör det som förväntas av leksaken. Sara går från plats till plats utan att 

stanna en längre stund. När flickan sätter sig i sandlådan avtar leken och hon blir sittandes.  

5.1.3 Artefakter och kreativitet 

I samtalet med Gun visar det sig att största orsaken till att de vill ha in återvinningsmaterial 

som inte har något färdigt syfte är att barnen inte använder sig av bygg och konstruktion 

utomhus. Pedagogen berättade även att barnen inte använder sin kreativitet i leken utomhus 

på samma sätt som inomhus.  

 
”Vi vill kunna locka barnen till att vara kreativa med material som inte har något 

färdigt syfte. Vi vill ta tillvara på barnens intresse för bygg och konstruktion som vi 

har sett finns inomhus, men som nu är näst intill obefintlig utomhus”.  

(Informellt samtal med Gun, 2012-10-31)  

 

Gun vill ta tillvara på barnens intresse med bygg genom att ta in material på förskolan där 

barnen får använda sig av sin kreativitet. Intresset att bygga är stort för barnen i inomhusleken 

men pedagogen menar på att utomhus bygger nästan aldrig barnen.  
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I den här observationen ser vi Erik (4) som leker ensam i sandlådan. Det finns inga 

andra barn intill utan de sitter i andra änden av sandlådan. Pojken gräver en grop i 

sanden och hela tiden leker pojken ensam. 

 
Erik sitter ensam i sandlådan och håller i en stor spade och gräver. Pojken tittar ner i 

sanden och lyfter sakta upp den och lägger den ovanpå på den andra högen med sand 

vid sidan av gropen som bildas. Erik slår lätt på sanden med spaden så den blir slät. 

Erik säger ingenting utan gör lite småljud för sig själv. Han ställer sig upp och går 

över gropen och sätter sig ner på andra sidan. Erik tar spaden och häller i sanden i 

gropen igen samtidigt som han säger ”kabom”.  

(Observation 2012-10-31 Kl. 10:50 - 10:53) 

  

Pojken använder spaden till att gräva med, men även till något som möjligen kan vara ett 

vapen då han säger ”kabom” och kastar sanden. Pojken störs inte av de andra barnen utan anar 

att han är koncentrerad i sin lek genom att han hela tiden är fokuserad på det han gör. Erik är 

kreativ och använde spaden som en artefakt där han först använde den till att ta upp sand med 

för att sedan ha det som ett verktyg för att kasta ner sanden i hålet igen. I nedanstående 

observationer syns en annan typ av kreativitet, men där alla barnen använder sig av artefakter. 

 

Lisa (5) leker först ensam och öser vatten på en sten. Hennes kompis Sofia (5) kommer och de 

börjar leka tillsammans. De går tillsammans till sandlådan som ligger en liten bit ifrån stenen 

där Lisa öser vatten. Runt omkring finns det andra barn som leker.   

 
Lisa sitter på huk intill en vattenpöl och håller i en stor spade. Hon fyller spaden med 

vatten och reser sig sakta upp. Lisa går över gräsmattan till en stor sten. Flickan häller 

vattnet från spaden på stenen och det rinner ner mot gräset. Lisa upprepar denna 

situation två gånger. Sofia går till Lisa när hon häller vatten på stenen. De går 

tillsammans mot sandlådan och håller i varsin stor spade. Flickorna stödjer sig på sina 

spadar. De sätter sig i sandlådan och gräver en grop.  
(Observation 2012-10-31 Kl.11:05 - 11:15) 

 

Lisa använder spaden till ett redskap att ösa vatten med, men när Sofia kommer in i leken 

använder de istället spaden till att stödja sig på när de går till sandlådan. Där använder 

flickorna spadarna till att gräva med. Lisa och Sofia använder sig av artefakter, i det här fallet 

spadarna för att stödja sig emot när de går och det kan tyda på kreativitet.   

 

Fia (3) befinner sig i sandlådan och leker ensam. Hon leker med en spade och en plasttallrik. 

Runt omkring sitter flera barn och leker. Flickan iakttar barnen runtomkring.   
 

Fia sitter i sandlådan och gräver med en spade. Hon tar upp sand i spaden och skakar 

ur sanden, fyller en tallrik med sand och för den mot munnen och gör tuggliknande 

rörelser. Flickan tar åter igen upp sand i spaden och skakar av den. Fia håller spaden i 

handen och sitter och kollar på de andra barnen i sandlådan. 

(Observation 2012-10-31 Kl.10.41 - 10.46) 

 

Fia för tallriken med sand på mot munnen och det kan tyckas vara på det sättet att hon låtsas 

att det är mat på tallriken. Det kan även vara på det här viset att hon återkopplar leken från 

verkligheten. Spaden använder flickan till att gräva i sanden med. Fia tittar på de andra barnen 

som leker och då avtar hennes lek. Pedagogen Gun beskrev att de vill ha in mer kreativitet hos 

barnen, i den här observationen är Fia kreativ genom att använda sanden som mat. Även Fia 

använder sig av artefakter i sin lek. 
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Under den tiden som vi genomförde våra observationer fick vi bara se tre olika typer av 

aktiveteter som var att gunga, cykla och gräva i sandlådan. Den enda bygg och konstruktion 

som vi kunde se skedde i sandlådan där barnen grävde på olika sätt. Vi såg någon enstaka 

lärarstyrd aktivitet, men det var inte det vi tittade på och därför valdes de observationerna 

bort. 

5.2 Framtagning av material och förändring av förskolans 
gård.  
Vi fick tag på återvinningsmaterial som plaströr, som sågades i olika längder, träbitar, 

plastmatta, färghinkar, bildäck, byggsten och skivor av en trästock. Det återvinningsmaterial 

som barnen fick ta del av var bildäck, byggsten, tunnan som materialet ska förvaras i, träbitar 

och träskivor. Det resterande materialet förvaras i förskolans uteförråd. Vi introducerade 

materialet för barnen under en samling och berättade vilka regler som gäller vid platsen. Fyra 

barn fick vara på platsen samtidigt och de hade specifika arbetshandskar på sig när de skapade 

med återvinningsmaterialet, det för att göra det tydligt vilka som fick vistas på platsen där 

återvinningsmaterialet fanns. Materialet fick vara på en och samma plats. 

 

Vi befann oss på förskolans gård under barnens utevistelse i två dagar och genomförde 

observationer. Första tillfället var samma dag som återvinningsmaterialet togs fram och andra 

tillfället var dagen efter. I nedanstående text beskrivs vad barnen använder 

återvinningsmaterialet till. Avslutningsvis presenteras pedagogens sammanfattning efter att 

materialet har befunnit sig på förskolans gård under två veckor.  

5.2.1 Verbalt och kroppsligt samspel leder till kommunikation och 
kreativitet 

I observationen är det två pojkar Linus (4) och Fredrik (3) som leker med ett däck 

tillsammans. En av pojkarna rullar däcket medan den andra pojken ligger i. Däcket står sedan 

på högkant och killarna kryper igenom. Det befann sig inga andra barn på platsen. 

 
Linus rullar däcket och Fredrik ligger raklång på magen. Fredrik kryper ur och båda 

pojkarna börjar krypa igenom däcket efter varandra som står på högkant, de båda 

pojkarna upprepar det här några gånger. Linus lägger sig raklång i däcket och Fredrik 

rullar den här gången. 

(Observation 2012-11-01 Kl. 10:34-10:36) 

 

De sker ett kroppsligt samspel i observationen när den ena pojken rullar däcket medan den 

andra befinner sig i. Pojkarna för ingen kommunikation med varandra. De verkar som att de 

följer en viss turordning då de kryper igenom däcket varannan gång. Det kan vara på det sättet 

att pojkarna använder sin kreativitet och utforskar materialet med kroppen då de rullar i 

däcket och kryper igenom. Det fanns få observationer där barnen inte förde ett verbalt 

samspel mellan varandra.  

 

I observationen ser vi tre flickor Ann (3), Felicia (4) och Emma (5) som staplar 

bildäck. Fredrik (2) visar att han vill hjälpa till genom att han går fram till däcken. En 

av flickorna tycker att han är för liten.  
 

Ann står i två däck som är staplade på varandra. Felicia går dit och kliver i däcken. 

Emma säger ”Sätt er ner. Vi ska lägga dem över” och pekar på två andra däck som 

ligger bredvid. Fredrik går fram till däcken som ligger intill och Emma säger ”Nej, 

Fredrik är för liten”, Fredrik går därifrån. Felicia kliver ur och säger till Emma ”Jag 
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kan hjälpa dig”. Ann frågar ”Ska jag gå ur?”. Hon får inget svar utan hon kliver ut ur 

däcken. Emma och Felicia lyfter tillsammans upp däcket och Emma kliver i och säger 

”Ta en till”. Felicia svarar okej”. Emma säger ”Ann, hjälp till”. Felicia och Ann lyfter 

däcket och pustar. Emma säger ”Häll ut vattnet först”. Emma kliver ur däcken och 

tömmer det på vatten medan Ann och Felicia tittar på. Emma och Felicia lyfter däcket 

tillsammans och lägger det ovanpå de andra däcken.  

(Observation 2012-11-02 Kl. 10.40 -10.44) 

 

Emma är den som styr i leken och de andra barnen lyssnar och gör vad de blir tillsagda. När 

Emma säger att Fredrik är för liten går han därifrån och de andra flickorna kan fortsätta 

bygga. I observationen sker en kommunikation som både är ett verbalt- och kroppsligt 

samspel när de hjälps åt och lyfter tillsammans däcken. Ann och Felicia sitter först 

tillsammans i bildäcken och när Emma ska lyfta upp det tredje däcket klarar hon inte det själv 

utan behöver hjälp av dem. Felicia kliver själv ur, Ann frågar om hon ska kliva ur däcken, hon 

får inget svar av de andra flickorna och väljer själv att kliva ur. I observationen ser vi 

kreativitet när flickorna staplar däcken ovanpå varandra och kliver i.  

 

Lars (5) och Kalle (5) bygger tillsammans ett torn och de får sedan hjälp av Wilma (4) med att 

lyfta upp det sista däcket på tornet. Barnen väljer att använda sig av allt återvinningsmaterial 

och även tunnan som en del av sakerna förvaras i. Det finns en cykel intill platsen som de 

använder för att kunna nå högre upp. Det finns inga andra barn i närheten till bygget.  

 
Lars frågar Kalle ”Kan du hjälpa mig med tunnan?”. De lyfter tillsammans upp tunnan 

och ställer den upp och ner. De tar ett däck och lyfter upp det på tunnan. Kalle tar det 

andra däcket och frågar Lars ”Kan du hjälpa mig att lyfta upp däcket?”. Tillsammans 

lyfter de upp däcket ovanpå tunnan och däcket. De tar ett tredje däck och försöker lyft 

upp det, men det går inte. De tar fram en cykel och Lars ställer sig på den och de 

försöker lyfta upp det tredje däcket, men det ser ut att vara för tungt. Wilma kommer 

fram till pojkarna och säger ”Jag kan hjälpa till” och tillsammans lyfter de upp det 

tredje däcket. De fyller däcken med träbitar och Lars utbrister ”Kolla vilket torn vi har 

byggt”. 

(Observation 2012-11-02 Kl. 10.53 – 10.58) 

 

Både Lars och Kalle frågar varandra om hjälp och de hjälper varandra. Det sker ett samspel 

både verbalt och kroppsligt i situationen där pojkarna hjälper varandra att lyfta däcken, men 

även när Wilma kommer och hjälper till. Wilma väljer att hjälpa pojkarna när de inte klarar av 

att lyfta det sista däcket själva. De använder språket för att kommunicera med varandra. Vi ser 

kreativitet när Lars tar hjälp av en cykel för att nå högre upp. 

 

Ann (3) och Kalle (5) staplar tillsammans träskivor på varandra. Emma (5) befinner sig en bit 

ifrån och iakttar händelsen, hon ger Ann ett förslag över hur hon och Kalle kan bygga för att 

de inte ska rasa. På byggplatsen befinner sig även två andra barn och bygger.  
 

Ann hämtar en träskiva och lägger den på marken. Hon går och hämtar två till och 

lägger de ovanpå varandra. Träskivorna är lika stora. Ann går och hämtar fyra mindre 

träskivor och placerar de ovanpå de andra bitarna. Kalle går fram till Ann och lägger 

på en stor träskiva överst på Ann´s staplade skivor. Bygget rasar, Ann säger ”Oj, nu 

får vi bygga om” och Kalle går därifrån. Emma sitter utanför platsen med 

återvinningsmaterial och tittar på när Ann och Kalle bygger. Emma säger ”Ann, jag 

tror att du får lägga de minsta bitarna högst upp”. Leken avtar och Ann går till de 

andra barnen.  

(Observation 2012-11-01 Kl. 11.05 – 11.10) 
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Ann och Kalle samarbetar med varandra när de staplar sina träskivor. Det sker ingen 

kommunikation mellan barnen när de bygger med varandra utan det är först när bygget rasar 

som Ann pratar med Kalle och han går därifrån. Vi ser även ett verbalt samspel mellan Emma 

och Ann när hon ger ett förslag på hur Ann kan bygga.  

5.2.2 Bygg och konstruktion 

Tre pojkar Kalle (5), Alli (5) och Lars (5) befinner sig på platsen med återvinningsmaterialet 

tillsammans med Emma (5). De bestämmer sig för att bygga en hinderbana och de provar nya 

svårighetsgrader på hinder enligt dem själva. Barnen använder sig av fyra däck, träbitar, 

träskivor och byggstenar.  
 

Kalle, Alli och Lars tar varsitt bildäck och Lars säger ”Vi bygger en hinderbana” och 

de lägger däcken i en rad med mellanrum emellan. Kalle säger ”Nej, det blir för 

svårt”. Emma hämtar en träkloss och lägger emellan. Hon tar bort träklossen och 

lägger istället dit en träskiva. Alli säger ”Nu är det min tur” och börjar gå över 

hinderbanan. De andra pojkarna ställer sig efter varandra. Emma står vid sidan av och 

tittar på medan pojkarna går på däcken och träskivan. Hon byter ut träskivan mot en 

kloss och säger ”Blir det svårare om jag gör så här?”. Emma lägger samtidigt två 

byggstenar som ett T. Kalle säger ”Nej, det blir lättare” och Emma tar bort stenarna 

och ställer istället däcket på högkant och håller upp det. Emma frågar då ”Blir det 

svårare nu då?”. Kalle och Lars kryper igenom däcket och då utbrister Kalle och Lars 

”Superlätt!”.   

(Observation 2012-11-01 Kl. 10.45 – 10.55) 

 

I observationen ser vi att barnen hjälps åt med att bygga en hinderbana. Emma tar initiativ till 

att byta ut olika delar för att få en annan svårighetsgrad. De är bara pojkarna som testar att gå 

på banan. Barnen använder materialet till att konstruera en hinderbana och de bygger med 

många olika sorters material. Barnen valde att använda sig att alla sorters material som fanns 

på platsen. De använde kroppen för att utforska materialet då de först gick på däcken och 

senare kröp igenom när däcken stod på högkant. 

 

Lars (5) och Kalle (5) har byggt ett högt torn. Barnen vill komma upp på tornet och de 

bestämmer sig för att bygga en trappa och de använder sig av byggsten. Det befinner sig inga 

andra barn eller pedagoger på platsen.  

 
Lars tar en byggsten och lägger den vid tornet. Pojken hämtar en halv byggsten och 

lägger den ovanpå den första stenen så det liknar en trappa. Kalle säger ”den går inte 

att använda” samtidigt som han plockar bort den halva stenen och lägger istället dit en 

hel, Pojkarna går och hämtar ytterligare tre stenar och lägger de på de andra så det 

bildas en trappa.  

(Observation 2012-11-02 Kl. 10:53-11:05) 

 

Kalle och Lars använder byggstenen för att konstruera något som de kan kliva upp på. Kalle 

säger att det inte går att använda den halva stenen utan hämtar en hel sten, det är möjligt att 

Kalle tänker sig hur en riktig trappa ser ut. Vi ser här att barnen använder stenen för att bygga 

en trappa för att kunna klättra upp på tunnan. Det blir ett verktyg för att lösa ett problem som 

har uppstått.  

  

Jack (3) lägger träskivor efter varandra och går över dem. Han börjar sedan hoppa över 

skivorna och balanserar. Det finns inga barn i närheten utan pojken leker hela tiden ensam 

utan att avbrytas av andra barn eller vuxna. 
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Jack lägger ut fem träskivor efter varandra med olika mellanrum. Han börjar gå på 

skivorna fram och tillbaka. Pojken tar bort träskivorna och lägger de i en rad och 

börjar hoppa jämfota mellan dem. Jack balanserar på skivorna med ett ben. Han 

plockar bort bitarna och går därifrån. 

(Observation 2012-11-01 Kl. 10.50 – 10.56) 

 

Jack använder träskivorna för att balansera och hoppa på. Han testar olika sätt att förflytta sig 

på då han både går och hoppar över träskivorna. Det blir som ett hjälpmedel för att ta sig från 

en plats till en annan. Jack bygger en typ av hinderbana när han använder materialet för att 

flytta sig från den ena punkten till den andra. Träskivorna använder han som en artefakt.  

5.2.3 Intresset för återvinningsmaterial återstår 

Vi besökte förskolan efter två veckor för att se om barnens intresse fanns kvar för 

återvinningsmaterialet. Ett informellt samtal valdes att genomföras med pedagogen Siv på 

förskolan. Pedagogen berättade att intresset fortfarande var stort för återvinningsmaterialet 

och att det sker flera olika sorters lekar på platsen, vilket var något som de inte hade tänkt på 

tidigare.     

 
”Det är alltid några barn som leker där varje dag och intresset är stort för materialet. 

Barnen använder sin fantasi och brukar gömma sig i däcken, de hoppar även på dem. 

Det är mycket bygg och konstruktion med materialet. Det leks många olika lekar 

mellan barnen med det nya materialet även om vi hade tanken att det skulle användas 

till bygg och konstruktion. Barnen leker tåg och badhus till exempel, vilket visar på 

barnens kreativa sida. De leker mycket med varandra och för många diskussioner. De 

leker i större grupper.”  

(Informellt samtal med Siv 2012-11-16) 

 

Siv säger att materialet används till många olika lekar och de sker mycket samspel mellan 

barnen i grupp. Det har blivit mer bygg och konstruktion under utevistelsen menar pedagogen 

på. Barnen är kreativa på ett annat sätt då de omvandlar materialet till tåg och badhus. Barnen 

leker i större grupper än vad de gjorde tidigare och det verbala samspelet har ökat enligt 

pedagogen.  

 

Efter att återvinningsmaterialet tagits fram hade vi ett informellt samtal med Siv. Hon beskrev 

att det är många olika aktiviteter som barnen väljer att aktivera sig i. 

 
”…en del barn byggde slott och torn, andra byggde en trappa eller en hinderbana. 

Barnen rullade varandra i bildäcken, medan några andra gömde sig i däcken. De fyllde 

även tunnan med allt återvinningsmaterial och lekte allt från badhus till tåg”. 

(Informellt samtal med Siv 2012-11-16)  

 

Siv beskrev att barnen lekte många olika lekar och det var allt från bygge av slott och torn till 

rollekar och tillverkning av hinderbanor samt utforskning av materialet.   

  

Pedagogen Siv förklarade även hur barnen lekte med materialet efter att det hade gått några 

veckor. 

 
”… det finns ett stort intresse av återvinningsmaterialet och det sker mycket bygg och 

konstruktion. Barnen leker mycket tillsammans och i större grupper. De är kreativa 

och skapar många olika lekar”.  
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Siv berättade att intresset för återvinningsmaterialet var fortfarande stort hos barnen. Hon 

beskrev även att det var mycket bygg och konstruktion och de lekte i större grupper än 

tidigare. Barnen är kreativa och skapar mer på egen hand. 

5.3 Sammanfattning 
I vårt resultat såg vi en förändring på hur barnen samarbetar efter att återvinningsmaterialet 

var framtaget. Det var mer verbalt samspel när barnen fick ta del av materialet. Barnen 

byggde och fick vara kreativa när de skapade sina verk och utgick ifrån sin fantasi. Med 

återvinningsmaterialet lekte barnen i andra grupper än tidigare, barnen lekte med barn i olika 

åldrar och de lekte tillsammans fyra och fyra istället för mycket enskilt. Barnen skapade även 

flera olika lekar med samma material. Barnen var mer sysselsatta och kunde aktivera sig 

längre stunder under en och samma aktivitet. 
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6. Diskussion 
I nedanstående avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån vår bakgrund och resultatet. 

Sedan beskrivs en diskussion om val av metod i förhållande till syftet. Därefter behandlas de 

etiska problemen som har uppstått under arbetets gång. Slutligen beskrivs de didaktiska 

konsekvenserna, förslag på framtida forskning, en slutdiskussion och vårt tack till alla som 

har deltagit i utvecklingsarbetet.  

6.1 Resultatdiskussion 
I följande stycken kommer bygg och konstruktion på förskolans gård att presenteras.  

Därefter beskrivs samspel mellan barnen och materialets påverkan och tillgänglighet. Sedan 

diskuteras barnens kreativitet och leken i deras vardag. Till sist berörs ämnet om barnens 

utevistelse.  

6.1.1 Bygg- och konstruktion på förskolans gård 

I läroplanen står det att barnen ska få tillfälle att utveckla sitt kunnande om bygg och 

konstruktion i olika sorters material (Lpfö98 rev 10, ss. 9-10). Både vårt och pedagogernas 

syfte med att ta in återvinningsmaterial till förskolan var att barnen skulle få mer bygg och 

konstruktion vid utevistelsen. I observationerna har vi sett stor skillnad inom det här området 

eftersom barnens bygglek nästintill var obefintlig. Det var egentligen bara i sandlådan som 

sådana lekar förekom. Med återvinningsmaterialet har vi sett barnen bygga stora och små 

hinderbanor, men även slott och torn. Barnen har möjlighet att använda flera olika sorters 

material som till exempel träskivor, en tunna, däck och klossar. Vi kan i observationen där 

barnen byggde en hinderbana se att de använder sig av alla sorters material. Det stämmer 

överrens med vad Mylesand (2007, s. 77) skriver om att det ska finnas mycket material på 

barnens byggplats. Mylesand (2007, ss. 15-16) påpekar även att bygg och konstruktion är ett 

sätt för barnen att förstå sin omvärld på. Barnen har möjlighet att bygga större och högre när 

de vistas utomhus. Pedagogen Gun beskrev att de ville ha in mer bygg och konstruktion på 

förskolegården och det blev fler aktiviteter med bygg efter att återvinningsmaterialet hade 

tagits in på förskolan. Det kunde pedagogen Siv bekräfta när vi genomförde ett informellt 

samtal efter två veckor på förskolan.  

6.1.2 Samspel mellan barnen 

Under våra observationer har vi sett skillnaden på samspelet mellan barnen när de leker på 

förskolan. Innan barnen fick ta del av återvinningsmaterialet samspelade de mycket genom 

kroppsspråket dock kommunicerade de inte mycket med varandra även om de lekte 

tillsammans. Det fanns få situationer där barnen samspelade verbalt med varandra, men inte 

alls i samma mängd som när barnen fick materialet. Säljö (2000, ss. 77-80) påpekar att det 

största medierande redskapet som mänskligheten har skapat är språket. Genom att använda sig 

av artefakter för problemlösning utvecklas människorna intellektuellt. Det här stämmer 

överrens med resultatet där barnen använder sig av artefakter i det här fallet språket för att 

lösa de problem som uppstår. När barnen bygger hinderbanan använder de språket för att göra 

banan mer avancerad och för att sedan lösa om hur de ska ta sig över. Efter att 

återvinningsmaterialet på förskolan hade tagits in kunde vi se fler situationer där barnen 

använder den språkliga artefakten. Det kan vara på det sättet att återvinningsmaterialet 

inbjuder barnen till att samtala med varandra då materialet inte har något färdigt syfte för 

barnen. Eftersom barnen inte vet vad de ska göra med materialet blir det automatiskt att de 

börjar prata med varandra. Det kan likaså vara på det sättet att när barnen leker med leksaker 

som har ett färdigt syfte är det inte lika naturligt att de behöver diskutera med varandra. 
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Williams (2001, s. 35) hänvisar till Vygotskij som beskriver att allt lärande sker i samspel 

med andra människor. I resultatet syns det som Vygotskij nämner om samspel. Efter att 

återvinningsmaterialet lämnats tillkom det många situationer där barnen samspelade i större 

grupper och inte använde kroppsspråket på samma sätt som tidigare. Barnen samtalade med 

varandra och diskuterade olika lösningar och idéer. De lekte även med barnen i alla åldrar och 

tog del av varandras erfarenheter och kunskaper. Det stämmer överrens med vad Williams 

(2001, ss. 70-72) skriver om att barnen oavsett ålder lär sig av varandra.  

 

Welén (2009, s. 39) påpekar att det sociala samspelet utvecklas när barn och vuxna får leka 

tillsammans. Inga observationer visade pedagogernas delaktighet i barnens lek, varken före 

eller efter att återvinningsmaterialet var framtaget. Vi anser att pedagogerna inte tog tillvara 

på det informella lärandet som sker utomhus. Hade pedagogerna varit med i barnens lek med 

återvinningsmaterialet hade det informella lärandet främjats. Att pedagogerna inte var 

delaktiga i barnens lek kan bero på att vi var otydliga med att förklara vårt syfte. Det kan även 

ha varit på det sättet att de kände att de var i vägen under vårt utvecklingsarbete och såg det 

som vår aktivitet.    

 

I observationen där Lars och Kalle lyfter upp däck på tunnan ser vi ett tydligt exempel på 

samspel där de diskuterar om hur de ska gå tillväga. Williams (2001, s. 67) skriver att 

förskolan ska vara en mötesplats där samspel, kommunikation och artefakter är centrala 

begrepp. Skolinspektionen (2011, ss. 9-10) påpekar att barn lär sig bättre om de kan 

samarbeta. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 45) skriver att i leken lär sig 

barnen av varandra i meningsfulla situationer. Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 83-85) anser 

att när barnen leker med varandra utvecklar de sin kommunikativa, empatiska och sympatiska 

förmåga. I resultatet ser vi att barnen lär av varandra. I observationen där Emma säger till Ann 

att lägga de minsta bitarna överst när hon staplar träskivor på varandra. De lär av varandra i 

en meningsfull situation. Det är en förändring som har skett efter att återvinningsmaterialet 

tagits fram. Det liknar det Williams (2001, s. 37) nämner om Vygotskijs syn på 

utvecklingsnivåerna. Vygotskij hävdade att det finns två nivåer i barnens utveckling, den 

första är där barnen befinner sig i nu och den andra utvecklingsnivån är där barnen behöver 

hjälp och stöttning av en vuxen eller ett annat barn för att nå dit. Emma hjälper Ann in i nästa 

utvecklingsnivå när hon säger att Ann måste lägga de minsta bitarna överst. 

6.1.3 Materialets påverkan och tillgänglighet 

Grahn (1997, ss. 8-9) skriver om att förskolegårdens utformning påverkar om barnen leker 

ensamma eller i grupp. Även Mårtensson (2009, s. 165) tar i sin forskning upp att 

utformningen av gården påverkar barnens sociala relationer. Det stämmer överrens med 

resultatet där vi kan se att barnen leker i större grupper och med andra barn än vad de gjorde 

innan återvinningsmaterialet lämnades. Barnen förde även mer diskussioner med varandra och 

löste problemen som uppstod tillsammans. Å ena sidan kan det finnas leksaker som har ett 

färdigt syfte som leder till samspel och diskussion som kompisgungan där Alli och Linus 

samspelade med varandra. Å andra sidan kan material utan ett färdigt syfte inbjuda till mer 

och en annan form av kommunikation och samspel mellan barnen. Sandberg (2008, s. 96) 

skriver att barnen behöver även material som stenar, pinnar och plankor som inte är något 

färdigt material.   

6.1.4 Barnen ska få vara kreativa 

Grahn (1997, ss. 11-12) skriver att förskolans utemiljö påverkar hur kreativa barnen är och 

miljön måste vara fysiskt inbjudande för att bidra till barnens kreativa utveckling. I resultatet 

innan återvinningsmaterialet togs fram var det många situationer där barnen lekte ensamma 
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och blev antingen sittandes eller ståendes utan att aktivera sig i något speciellt. Under det 

informella samtalet med Gun kom det fram att pedagogerna ville fånga de barn som hade 

svårt att aktivera sig. Det kan vara på det sättet att de barnen som blev passiva i 

utomhusmiljön inte fann tillräckligt med stimulans och utmaningar på gården. 

Skolinspektionen (2011a, s. 1) skriver att förskolan ska främja barnens kreativitet, lek och 

lärande för att barnen ska kunna erövra nya kunskaper och erfarenheter. I en observation ser 

vi hur Kalle går runt och tittar på de andra barnen och stannar upp vid ett träd och slår på det 

för att sedan gå runt igen. Det ser ut som att Kalle inte finner sig till ro. Samma Kalle kan vi 

se sen när återvinningsmaterialet tagits fram, där han utforskar och utmanas på ett annat sätt 

som gör att han aktiverar sig en längre stund på en och samma plats. Kalle behöver 

utmaningar och det fanns inte tillräckligt för honom tidigare. Det som kan påverka resultatet 

är att materialet var helt nytt och intresset blev större. Skolinspektionen (2011b, s. 16) tar i sin 

rapport upp att barnen ska få ta egna initiativ och få möjlighet att skapa på egen hand i 

förskolans utomhusmiljö.  

 

Materialet på förskolans gård behöver inte kosta massor utan det kan vara 

återvinningsmaterial, skräp eller saker från naturen. Materialet behöver inte heller ha ett 

färdigt syfte vad det ska användas till, barnen får då använda sin fantasi och kreativitet 

(Mylesand 2007, s. 77). Även Knutsdotter Olofsson (2007, s. 126) påpekar att barn behöver 

leksaker som de själva kan skapa lekar av. Lindqvist (1996, s. 69) skriver att Vygotskij såg 

leken som en aktivitet där barnen kunde skapa själva av sin fantasi och kreativitet. Vi anser att 

det behövs mer material som inte har något färdigt syfte eftersom att leksakerna som barnen 

får använda sig av nu är till exempel spadar, hinkar och cyklar och det är saker som barnen 

vet vad de ska användas till. Med utvecklingsarbetet ville vi få in mer material där barnen får 

vara kreativa och kan använda sin fantasi. Lindqvist (1996, s. 69) påpekar att barnen får vara 

kreativa och skapa på egen hand i deras lek. Vi anser att barnen får möjlighet till att skapa på 

egen hand med ett material som inte har ett färdigt syfte för barnen. Resultatet visar tydlig 

skillnad på hur barnen använde sin kreativitet på ett annat sätt efter det att 

återvinningsmaterialet togs in på förskolans gård. Barnen skapade även många olika 

användningsområden med materialet. I samtalet med pedagogen Siv förklarade hon att barnen 

nu leker många olika lekar med materialet. Förskolan behöver mer av den sortens material. 

Barnen behöver utmanas och lära sig att lösa problem tillsammans och på det viset ökar 

barnens kreativa utveckling.    

 

Barnen på förskolan där utvecklingsarbetet genomfördes lekte på ett annat sätt efter att de fick 

återvinningsmaterialet jämfört med tidigare. Innan materialet togs in var det många situationer 

där barnen använde leksaker till dess syfte som till exempel när de cyklar på en cykel eller 

sopar med en sopborste. Barnen använde det nya materialet till olika lekar som de med hjälp 

av sin kreativitet har skapat, det kunde vara allt från hinderbanor till trappor och badhus och 

barnen löste problemen som uppstod tillsammans. Det stämmer bra med det som Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss. 208-209) skriver om betydelsen av att barnen får 

vara kreativa då de lär sig att kunna se och lösa problem, det innebär även att barnen får 

möjlighet att använda sina tidigare erfarenheter. Författarna påpekar även att kreativiteten är 

kärnan i barnens lärande. Vygotskij (1930/1995, s. 17) påpekar även han att barnen använder 

sig av tidigare händelser och egna erfarenheter från verkligheten in i leken.  

6.1.5 Leken i barnens vardag 

I barnens lek får de möjlighet att erövra nya kunskaper. Leken är ett sätt att förbereda sig på 

vuxenlivet (Nelson & Nilsson, 2002, kap 3, s. 28). I leken vandrar barnen mellan vardagen 

och lekens värld och de blir fria från vardagens alla måsten (Nelson & Svensson, 2005, s.73). 
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Resultatet visar tydligt att barnen går från vardagen in i lekens värld. I situationen där Kalle 

och Lars bygger, vad vi tycker liknar en trappa, ser vi att barnen byter erfarenheter och 

kunskaper då Lars lägger en halv sten på trappan och Kalle säger att det inte går och lägger dit 

en hel sten. Det kan ses som att de båda pojkarna har olika erfarenheter och att de erövrar nya 

kunskaper när de leker tillsammans. Vi ser här ett tydligt tecken på att barnen fångar upp 

saker från verkligheten och i det här fallet en trappa. De använder stenarna för att konstruera 

något som de kan ta sig upp på.  

 

De använder sig av en artefakt för att lösa problemet som uppstår. Det stämmer med vad Säljö 

(2000, ss. 80-82) skriver om artefakter. Författaren nämner de fysiska artefakternas betydelse 

för att hjälpa oss utveckla vårt tänkande och som ett hjälpmedel för att lösa utmaningar och 

kommunicera. Att använda sig av artefakter som verktyg kallas för mediering. Resultatet visar 

att barnen använder sig av medierat lärande när de tar hjälp av byggstenen för att bygga en 

trappa. Säljö (2000, s. 76) skriver även om samma medierade redskap kan användas i olika 

situationer för att utveckla sitt tänkande och det är en central del i ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

Knutsdotter Olofsson (2009, ss. 76-77) beskriver leken som ett lärande, där barnen lär sig 

bland annat turtagning, ömsesidighet och samförstånd. Även Nelson och Svensson (2005, 

s.75) skriver att leka är ett sätt att utvecklas, både inom sina kognitiva och motoriska 

färdigheter. I observationen där barnen bygger en hinderbana ser vi att barnen använder sina 

kroppar till att lyfta och till att ta sig över hinder. De övar även turtagning då de står i kö och 

väntar på sin tur. Barnen lär sig hur de på bästa sätt kan ta sig över hinder med olika 

svårighetsgrader genom att byta erfarenheter och kunskaper med varandra. Skolinspektionen 

(2011b, s. 16) skriver att barnen utvecklar sin motorik och koncentrationsförmåga när de är i 

en miljö som utmanar barnen. 

6.1.6 Barnens utevistelse 

Socialstyrelsen (1980, ss. 108–109) skrev i arbetsplanen för förskolan att barnens utevistelse 

ska vara en varierad miljö som kompletterar inomhusmiljön. Resultatet visar att pedagogen 

Gun som deltog i det informella samtalet innan återvinningsmaterialet togs in anser att barnen 

har ett stort intresse för bygg inomhus och de önskade att intresset skulle kvarstå även 

utomhus. Grahn (1997, ss. 8-9) påpekar att en utomhusgård ska ge utmaningar och vara en 

trygg plats för barnen. Det stämmer överrens med resultatet innan det återvinningsmaterialet 

togs in kunde en del av barnen gå runt och iaktta de andra barnen när de lekte utan att aktivera 

sig i något speciellt. Det fanns inte nog med utmaningar för de barnen som blev passiva, men 

när återvinningsmaterialet var tillgängligt visar resultatet att barnen utmanades mer. I 

observationen där Kalle och Lars staplar bildäcken på tunnan och tar fram en cykel för att 

komma högre upp och håller samtidigt däcket i händerna. Vi ser det som en utmaning då Lars 

tar hjälp av andra föremål och använder det som en artefakt.        

 

I Lpfö (1998 rev. 2010, s. 7) står det ”barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

och lärande så väl inomhus som utomhus.” Med hjälp av återvinningsmaterialet kan barnen 

vara kreativa och ta egna initiativ och det bidrar till ett bra lärande för barnen. Pedagogen Gun 

önskar att barnen skulle bli mer kreativa utomhus och att deras fantasi skulle fortsätta 

utomhus som inomhus.   
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6.2 Metod diskussion 
I nedanstående avsnitt kommer utvecklingsarbetets motgångar att diskuteras. Därefter 

resoneras val av metod och avslutningsvis diskuteras tillväga gångsättet av observationer, 

löpande protokoll och informella samtal.  

6.2.1 Utvecklingsarbetets motgångar 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om barnen hade fått använda återvinningsmaterialet 

överallt på förskolans gård. Pedagogerna ville att vi skulle lämna materialet på ett avgränsat 

område med tanke på att gården kan se stökig och skräpig ut annars. Grahn (1997, s. 88) 

hävdar att barnens lek utomhus kommer bort då förskolan ska ha det snyggt och prydligt på 

gården. Pedagogernas val att placera materialet på en specifik plats får oss att undra vem 

gården är till för? Är det för barnen eller är det de utomstående som ser gården? Vi hade velat 

att barnen skulle få vara med och bestämma kring vart och till vad materialet skulle användas. 

Genom att barnen får vara delaktiga utgår miljön efter barnens intresse och inflytande. I 

läroplanen (Lpfö98 rev 10, ss. 9-10) står det att miljön ska utformas på ett sådant sätt att 

barnen ska utveckla sina intressen. Mårtensson (2004, s. 132) anser att omgivningen på 

förskolans gård påverkar vad barnen använder leksakerna och materialet till. I vårt 

utvecklingsarbete såg vi den största skillnaden där materialet befinner sig eftersom barnen 

fortfarande använder leksaker som till exempel cyklar, hinkar och spadar på den resterande 

delen av gården. Dock använder barnen sin kreativitet och fantasi på ett annat sätt då de leker 

med materialet som inte har något färdigt syfte.  

 

I utomhusleken ska det finnas mycket material till barnen (Mårtensson, 2009, s. 163). Vi fick 

inte lämna allt material som vi hade samlat in och det såg vi som ett mindre misslyckande. 

Under våra observationer kände vi att materialet snabbt tog slut och det hindrade barnen från 

fortsatt lek. Å ena sidan kan mycket material göra att barnen skapar många olika lekar. De 

kan bygga större och högre konstruktioner. Barnen kan även aktivera sig en längre stund om 

det är rikt utbud av material. Å andra sidan kan mycket material göra att det blir mindre 

samspel och sammanhållning mellan barnen eftersom det finns material till alla. Den avsedda 

platsen var tänkt från början att användas till bygg och konstruktion vilket kan ha påverkat 

barnens val av lek. Om vi skulle genomföra utvecklingsarbetet igen hade vi själva valt att låta 

barnen använda återvinningsmaterialet till vad de själva önskade. Genom det hade flera barn 

kunnat ta del av materialet samtidigt.  

 

För att få in återvinningsmaterial till förskolans gård sökte vi efter företag som kunde skänka 

material till oss. Vi sökte efter material som de själva skulle slänga och som skulle passa till 

vårt ändamål i utvecklingsarbetet. När återvinningsmaterialet var insamlat fick förskolechefen 

och en av pedagogerna godkänna materialet innan det togs in på förskolans gård. När vi väl 

skulle ta in materialet på gården visade det sig att det var på ett avgränsat område som 

materialet skulle befinnas inom. Om barnen hade fått flytta återvinningsmaterialet hade vi 

kanske sett det verbala samspelet på flera ställen och även en större mängd av bygg och 

konstruktion på gården. Vår önskan var även att barnen skulle få ta del av alla sorters material 

för att aktiviteterna inte skulle begränsas på samma sätt som när det är en mindre mängd. 

Förskolan är nybyggd och det kan ha påverkat pedagogernas och chefens synpunkt på att bara 

ta in lite av materialet och vara på en förutbestämd plats. Det hade förmodligen varit enklare 

att genomföra utvecklingsarbetet på en förskola som redan har fungerande rutiner.  
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6.2.2 Val av metod 

Eriksson (2008, ss. 174-175) beskriver aktionsforskning som ett sätt att förändra något som 

framstår som ett problem. Forskaren ska utgå från praktikernas frågor och de ska gemensamt 

göra en förändring. Vår erfarenhet är att utevistelsen oftast bara är ”ut och spring”. 

Pedagogerna på förskolan ville få in mer bygg och konstruktion, mer verbalt samspel och 

fånga de barnen som inte finner sig till ro en längre stund i aktiviteterna. Aktionsforskning 

anser vi är en bra metod för att förändra problematiken som fanns. Vi ville vara med och göra 

en förändring för att vi anser att utevistelsen är en viktig del i vår kommande yrkesroll. Vi ser 

det här som en lärdom när vi själva fick vara delaktiga under utvecklingsarbetet.  

6.2.3 Observationer och informellt samtal 

Genom det informella samtalet fick vi reda på pedagogernas tankar om att ta in 

återvinningsmaterial och det var ett bra sätt att få ta del av deras tankar och problematik på ett 

enkelt sätt. Løkken och Søbstad (1995, ss. 98-99) skriver att det informella samtalet liknar en 

intervju som bygger på spontana frågor, det liknar mer ett vardagligt samtal. Vi hade inga 

färdiga frågor utan det var mer som ett samtal mellan oss och pedagogerna. De spontana 

frågorna valdes för att det skulle bli ett vanligt samtal där vi på ett enkelt sätt kunde ta reda på 

pedagogernas tankar. Valet av att genomföra observationer var ett bra val där vi fick se tydligt 

på hur barnen lekte på förskolans gård både före och efter att återvinningsmaterialet hade 

lämnats. Løkken och Søbstad, (1995, ss. 36-37) skriver att observationer är bra när forskaren 

ska ta reda på vad barnen gör och inte gör. Under våra observationer förde vi löpande 

protokoll med anteckningsblock och penna. Eftersom vi genomförde observationer på ungefär 

fem minuter var löpande protokoll ett självklart val för oss. Rubinstein Reich och Wesén 

(1986, ss. 15-16) beskriver löpande protokoll som en metod där observatören skriver ner med 

egna ord vad som händer under en viss tidsperiod. Författarna anser att fem minuters 

observationer är bland det vanligaste.  

 

6.3 Etikdiskussion  

När vi fick reda på att en vårdnadshavare kände oro inför att vi skulle genomföra vårt 

utvecklingsarbete på barnets förskolegård började vi tänka om. Tillsammans med 

förskolechefen kom vi överrens om att byta förskola, vi kände att vi inte ville skapa problem 

mellan vårdnadshavare och personal. Humanistiska – samhällsvetenskapliga (2002, s. 9) 

skriver om samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna ska få avbryta sitt deltagande när 

som under undersökningens gång. Vi valde att avbryta hela undersökningen på förskolan 

eftersom att barnet inte har någon möjlighet till att undvika den platsen som vi skulle vara på. 

Då deltagaren var under 15 år måste vårdnadshavaren godkänna barnets deltagande. När byte 

av undersökningsgrupp gjordes informerade vi om anledningen till varför byte var 

nödvändigt. Det gjorde vi för att inte samma sak skulle hända på den nya platsen.   

6.4 Didaktiska konsekvenser 
När barnen lekte med återvinningsmaterialet fanns det ingen vuxen med till hands utan de 

befann sig på förskolegården en bit ifrån platsen. För att kunna arbeta vidare på resultatet 

hade det varit en stor fördel för barnen om en vuxen fanns tillgänglig under leken. Pedagogen 

kan utmana barnen vidare genom att ställa frågor och starta diskussioner mellan barnen. Det 

är även bra om barnen får de rätta begreppen nämnda för sig under lekens gång. Pedagogerna 

kan genom att vara med i leken och hålla barnens intressen vid liv utveckla leken till en ny 

nivå.  
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Under observationerna har vi fokuserat på samspel, kreativitet, bygg och konstruktion och på 

de barnen som inte finner sig till ro en längre stund. Vi ser att återvinningsmaterialet kan 

användas på flera områden som till exempel matematik. Här är det en stor fördel om 

pedagogerna finns nära till hands för barnen och benämner begrepp som bland annat tung, 

lätt, bred, smal, hög, låg, volym och antal. På det sättet får barnen bekanta sig med det 

grundläggande matematiska begreppen. De får ett bredare kunskapsområde när de får 

upptäcka matematiken på olika sätt och även använda sig av hela kroppen och sina sinnen.       

Många av barnen hade ett stort intresse sedan tidigare för bygg och konstruktion inomhus. 

Genom att använda sig utav återvinningsmaterialet utomhus får de chans till att skapa större 

verk då det finns en annan form av material och även ytan gör betydelse över hur stort de kan 

bygga. Pedagogerna kan utmana barnen med hjälp av materialet till att bygga större, mindre, 

lägre och högre.  

 

I resultatet såg vi fler samspel mellan barnen och det kan pedagogerna ta tillvara på genom att 

göra övningar där de tillsammans ska lösa en uppgift med återvinningsmaterialet. Ett exempel 

på en övning som barnen kan göra är att se hur många som får plats i ett däck. De kan 

återkoppla sina diskussioner från utevistelsen till samlingarna inomhus.  

6.5 Framtida forskning 
Inom vårt undersökningsområde anser vi att det inte finns mycket forskning. Det skulle vara 

roligt och intressant om någon vill studera mer kring barnens utevistelse och barns 

användning av material som för dem inte har något färdigt syfte. Vi undrar om resultatet hade 

sett annorlunda ut ifall studien hade genomförts på en förskola på landsbygden eller i en 

storstad. Det hade även varit intressant att se om det skiljer sig mellan en förskola med 

utomhuspedagogik och en förskola som inte arbetar på liknande sätt.  

 

Vad hade hänt om pedagogerna hade låtit barnen få använda materialet på hela förskolans 

gård?  Hade materialet använts till många fler olika saker? Till exempel på ett ställe kanske 

barnen bygger en hinderbana medan andra barn på gården använder samma material till 

spisplattor. Flera kan eventuellt få möjlighet att ta del av återvinningsmaterialet och även leka 

i större och varierande grupper istället för att bara leka fyra stycken åt gången som det ser ut i 

vårt fall. 

6.6 Slutdiskussion 
Kan ute bli inne? Vi ser många fördelar med att ta tillvara på det som utevistelsen kan erbjuda 

för barnen. Med enkla medel kan förskolan ge en stor variation på gården och ge barnen 

stimulans, utmaning, kreativitet vilket leder till samspel, lärande, fantasi och nyfunna 

kunskaper.  

6.7 Tack 
Vi vill tacka alla barn, vårdnadshavare, pedagoger och övrig personal på förskolan för att vi 

har kunnat genomföra vårt utvecklingsarbete. Vi vill tacka de företag som gav oss material till 

vårt arbete. Vi vill även tacka vår handledare Agneta Thörner som har gett oss tips och idéer 

under arbetets gång.  
Emelie Claesson & Sara Forsbring 
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Bilaga 1 
 

Hej alla föräldrar på XXXX Förskola! 
 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vår sista termin på Högskolan i Borås. Vårt 

examensarbete kommer att bestå av ett utvecklingsarbete där vi ska förändra förskolans gård 

genom att placera ut nytt material från olika företag i Borås. Som ni kan se i dokumentet från 

förskolechefen så kommer allt material att godkännas som barnen ska få tillgång till. Syftet 

med utvecklingsarbetet är att vi vill ta tillvara på miljön genom att använda oss av material 

som företagen annars hade kasserat och studera hur barnen leker med detta material.  

Vi kommer under vårt utvecklingsarbete om ni så tillåter att observera ert barn när de leker på 

förskolans gård. Under observationen kommer vi skriva fältanteckningar med hjälp av 

anteckningsblock och penna. Ni har rätt att avbryta ert barns medverkan när ni så önskar. Ert 

barns namn kommer inte framgå i studien. Istället används fiktiva namn på både barnen och 

förskolan. Informationen kommer endast att användas till vår undersökning.  

 

Vi ber er att fylla i nedanstående blankett och lämna på förskolan senast fredag morgon v.43. 

   

Har ni frågor eller funderingar så kontakta oss. 

Emelie Claesson XXXX- XXXXXX 

Sara Forsbring XXXX- XXXXXX  

 

Mvh Emelie och Sara 

 

 

 

 

JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn  

 

 

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

 

 

 

……………………………………………………………........................................................... 

(Barnets namn) 

Får ingå i studien enligt ovanstående beskrivning 

 

………………………… 

Datum 

 

……………………………………………………………Tel…………………………………. 

Målsmans underskrift 
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Bilaga 2 
 

Jag XXXX förskolechef godkänner allt material och ansvarar för säkerheten av det materialet 

som kommer att tas in på förskolan under det här examensarbetet.  

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Underskrift 
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Bilaga 3 
Ritning av förskolans gård där utvecklingsarbetet genomfördes. 

 

 

 

 


