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Bakgrund: Barns möjligheter till lek i offentliga rum minskar. Alltfler barn tillbringar
alltmer tid i särskilt inrättade utemiljöer/lekplatser.

Syfte: Undersöka hur dessa utemiljöer ser ut och vad de innehåller.
Vad skulle man kunna göra för att skapa  ”bättre” utemiljöer för barn

Metod: Inventera vad utemiljön på förskolan, skolan och fritidshemmet innehåller. Göra
bedömning av funktionsvärdena; lek, aktivitet, samvaro och upplevelse.
Sammanställa en karaktäristik för var och en av de tre olika typerna.
Även litteraturstudier av relevant forskning och litteratur inom fältet.

Resultat: Barns möjligheter till skapande och konstruerande lekar, där man bland annat
övar samarbete, är  begränsade. Detta leder till att andra typer av individuella
övnings, tävlingar och regellekar med stor konkurrens uppmuntras istället.
Stödet för fantasileken i form av obruten tid, avskild plats samt tillgång till löst
eller flexibelt material lever inte upp till vad som sägs i styrdokumenten. Att öka
”lekmedvetandet” hos personalen fordrar fortbildning.
Personalen tar generellt sett inte ansvar för utemiljön förutom att gårdarna var
anmärkningsvärt välstädade.
Barnen har litet inflytande över utformningen av utemiljöerna. Det bestående
intrycket är att miljöerna är torftiga och händelsefattiga. Så gott som alla
spänningsmoment är eliminerade av säkerhetsskäl.
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Inledning

Barns inlärning sker till stor del genom lek. När barn är aktiva i lek upplever de duglighet och
ser resultat av den egna insatsen. Lek tillsammans med andra barn leder till social kompetens.
De sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande som krävs för att leken skall
fortgå är grunden för det demokratiska samhället. Detta är endast några av de funktioner och
grundläggande värden som gör att just leken är så viktig för oss människor.

För bara etthundra år sedan ingick leken som en naturlig del i livets övriga aktiviteter och
verksamheter. Idag har leken i många avseenden fått maka på sig, och den har satts i system.
Man har inrättat särskilda ställen med möjligheter till lek – lekplatser, parker, förskolegårdar
och skolgårdar. Ofta har dessa lekplatser utformats på ett icke inspirerande, standardiserat
sätt.

Man får inte glömma bort att det finns både bra och direkt dåliga, kaotiska eller destruktiva
lekar. Lekplatsernas utformning är av stor betydelse om de skall uppnå sitt syfte, nämligen att
inspirera till och erbjuda möjligheter till ”bra” lekar, det vill säga konstruktiv, kreativ lek.

Barns möjligheter till lek i offentliga rum minskar till följd av urbaniseringen. På grund av
strukturomvandlingen i samhället tillbringar allt fler barn alltmer tid i tillrättalagda, planerade
offentliga utemiljöer. Samtidigt har nedskärningar under hela nittiotalet minskat
kommunernas resurser för att tillhandahålla och sköta dessa.

Barns rätt till lek och ändamålsenliga lekmiljöer utomhus är en fråga som alltsedan slutet av
1970-talet verkar ha fallit i glömska i det allmänna medvetandet. Det är en viktig pedagogisk
fråga som förtjänar att lyftas fram i många sammanhang inte minst när det gäller utbildning
av förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Lekens betydelse bör beaktas vid ekonomiska
ställningstaganden och prioriteras då man fördelar kommunens ekonomiska resurser. Även
vid  samhällsplanering i stort krävs ett ökat medvetande om barns rättigheter. (Det är nu tio år
sedan Sverige undertecknade FN:s barnkonvention. När vi ratificerade konventionen förband
vi oss också att uppfylla den fullt ut, så har inte skett.)

Bakgrund

Ser man till hela landet så finns idag  drygt 70% av alla fyraåringar och femåringar inskrivna i
förskolan. (SCB, 1999) Det finns skäl att anta att andelen barn i förskola kommer att öka i de
kommuner som inför den så kallade maxtaxan. En allmän förskola för 4-5 åringar kommer att
införas den 1januari år 2003, med tre timmar per dag avgiftsfritt. Dessa reformer kommer att
leda till att barnen vistas fler timmar i  offentlig utemiljö.

En förändring som skett under de senaste åren är att alltfler fritidshem inrättats på skolorna.
Det innebär att skolbarn med denna typ av skolbarnomsorg inte får ombyte i sin utemiljö, utan
tillbringar en del av sin ”fritid” på skolgården.
Situationen inom förskolan, skolan och fritidshemmet är idag sådan att man inte så ofta som
tidigare har möjlighet att gå iväg till skogen, lekparken och andra alternativa utemiljöer. På
grund av större barngrupper och allt färre vuxna är man oftast hänvisade till den egna gården.
Detta är en del av bakgrunden till denna studie, eftersom det av ovanstående skäl har blivit
särskilt viktigt med en stimulerande och flexibel utemiljö.
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Ett socialkonstruktionistiskt synsätt

I detta uppsatsarbete har jag utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt (Berger &
Luckman, 1966;  Gergen & Gergen, 1991;  Maturana, 1991).  Med detta synsätt  ses fenomen
i omvärlden som socialt konstruerade fenomen och människan som ett aktivt och
medskapande subjekt. Detta tänkande rymmer den emancipatoriska potential, som innebär att
vi som människor, som aktörer i våra liv, kan förändra oss själva genom våra handlingar och i
kraft av våra handlingars resultat.

Genom att ändra vår barnsyn och istället för att se det tomma och resursfattiga barnet med
brister och problem, ett barn som inte kan och vet så mycket och som skall fyllas med redan
färdiga kunskaper, se ett barn som är rikt på resurser och handlingskraft (Dahlberg & Lenz
Taguchi, 1994).

Ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt på kunskap och lärande kan erövrandet av kunskap
förstås som en process som förutsätter en aktiv interaktion med andra människor och fenomen
i omvärlden (Berger & Luckman, 1966). Detta har en nära anknytning till den dialogiska
principen- det dialogiska tänkandet – som ingår i en lång filosofisk tradition med början i
Platons sokratiska dialoger och vidare från Aristoteles via Hegel fram till bland andra Georg
Herbert Mead, Jürgen Habermas och Martin Buber, vilka bland annat förenar en
konstruktivistisk och en relationistisk ansats där människan konstruerar och skapar sig själv
och sin omvärld. Denna skapelseprocess kan enbart ske i relation och kommunikation mellan
mänskliga subjekt (Israel, 1992).

Det dialogpedagogiska ideal, som Barnstugeutredningen (SOU 1972:26-27) formulerade för
mötet mellan barn och pedagoger i förskola och fritidshem ligger också i linje med denna
tradition. Med den betydande skillnaden att i dialogpedagogiken saknades utmaningar. Det är
av avgörande betydelse att vi som pedagoger inte bara bemöter och bejakar barnen utan vi
också på olika sätt utmanar deras tankar, hypoteser och teorier.

Det handlar för skolans del inte om att skapa en i grunden ny pedagogik för framtiden. Det
finns redan ett gemensamt idéarv i skolan och förskolan att bygga på, påpekar Dahlberg &
Lenz-Taguchi. Diskussionen om en ny syn på barnet och ett nytt sätt att arbeta pedagogiskt
måste börja i skolans egen verksamhet. Man måste kritiskt granska de idéer som format ens
egen tradition och hållning. De båda forskarna lyfter fram ett synsätt som kan bli resultatet av
en sådan diskussion, och som kunde gälla alla barn oavsett ålder: Barnet som kultur- och
kunskapsskapare.

Här ligger skillnaden mellan en konstruktivistisk och en konstruktionistiskt inriktad pedagog.
Den konstruktivistiska pedagogen har ett önskvärt och bestämt kunskapsinnehåll och
kunskapsmål. När denna pedagog observerar barns olika teorier om ett fenomen, gör hon det
för att kartlägga på vilken kunskapsnivå i en given kunskapshierarki som barnet befinner sig
(Doverborg & Pramling & Qvarsell, 1993). Detta görs för att pedagogen lättare skall finna
barnens väg till en högre kunskapsnivå via olika former av integration, vilket är vanligt bland
exempelvis naturvetenskapliga didaktiker.
Den konstruktionistiskt inriktade pedagogen vill att barnet skall få gå vidare och utforska sitt
vardagstänkande, och därigenom genomgå egna processer av integration1.

                                                          
1 Det kan vara att få testa vad soltid och djurtid kan vara innan man lär sig klockan, att få studera växtriket noga
    och göra egna kategoriseringar innan man möter Linnés kategoriseringar.
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Den här överskridande dimensionen av kunskapsskapandet innebär att individer enskilt och
tillsammans ges möjlighet att gå vidare i utforskandet av alternativa tankekonstruktioner och
därmed formulera en egen teori. Pedagogen är öppen för att även de teorier som barn
konstruerar (barnens egna diskurser) kan vara lika sanna som de som vetenskapen
konstruerat. (Lenz Taguchi, 1997) Den här öppenheten utgår naturligtvis från en syn på
kunskapen som socialt och kulturellt konstruerad.

Ett sådant synsätt är inte på något sätt föraktfullt mot vetenskaplig kunskap. Däremot är man
medveten om att vetenskapligt tänkande och vetenskaplig teori är nära knutet till makt.
Att möjliggöra för barnen att gå vidare med sina egna tankekonstruktioner och få skapa och
utveckla alternativa teorier innan de möter våra vetenskapligt godkända teorier, innebär att de
får något att sätta i relation till dessa ”sanningar”, och därmed också en möjlighet att
överskrida dem i ett framtidsperspektiv.
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Studiens Syfte

Att undersöka hur utemiljön ser ut, där flertalet barn (1-10 år) vistas så gott som dagligen?

Att göra en inventering av vad utemiljön på förskolan, skolan och fritidshemmet innehåller.

Vad skulle man kunna göra för att:
skapa en ”bättre” 2 utemiljö för barnen inom förskolan, skolan och fritidshemmet?

- utifrån det vi idag vet om barns utveckling i de aktuella åldrarna.
- utifrån viljeinriktningen/intentionerna inom Förskolans läroplan (Lpfö 98) samt Läroplan för
  det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94)

                                                          
2   ”bättre”= en miljö som i högre utsträckning uppmuntrar och inspirerar till den utveckling, lek och lärande
      som läroplanen talar om samt även stödjer och underlättar grundläggandet av de normer och värden som
       beskrivs i Lpfö 98 och Lpo 94.
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Litteraturgenomgång

För en fullständig genomgång av litteratursökningen se Bilaga 1.

Totalt ett femtiotal böcker studerades under arbetets gång samt några videofilmer och några
artiklar, en del har gallrats bort på grund av brister i endera; reliabilitet eller anknytning till
ämnet.

Samtliga avsnitt behandlar aktuell forskning. För att få en röd tråd att löpa genom materialet
för läsaren att följa, och eftersom de två huvudsakliga syftena med lekplatser är rörelse och
lek, har materialet i litteraturgenomgången organiserats på följande sätt;  genomgången inleds
med ett avsnitt där olika skäl till varför barn skall vara ute diskuteras, bland annat barns
utveckling och rörelsebehov. Det följs av ett avsnitt om lek. Därefter  ett avsnitt som
problematiserar  begreppet miljö. I avsnitt  fyra redovisas kunskapsläget, vad vi vet om
lekplatser och försök som gjorts att värdera lekmiljöer. Det sista avsnittet har rubriken Några
förutsättningar för en bra utemiljö för barn. Här ingår olika aspekter som barns inflytande,
föräldrasamverkan, skapande och konstruktion samt tid. Slutligen sammanfattas
litteraturgenomgången med några slutsatser som motiverar den empiriska studiens
uppläggning.

Skäl till varför barn skall vara ute

Hälsa och motorik vanliga argument
Hälsa är ett av de vanligast förekommande skälen till varför barn borde vistas mer utomhus.
Det handlar också om hälsa att ha det bra i social bemärkelse. Förskoleverksamhetens sociala
förhållande förändras i förhållande till det utrymme och det livsrum som står till buds. Studier
av barns beteenden både inne och ute visar, att ju mindre utrymme som står till buds, desto
mer ökar de aggressiva beteendena. Även om barn också skall socialiseras till att leva i nära
kontakt och gemenskap med andra, är konflikter som har sina rötter i trängsel inte främjande
för positivt, socialt beteende och trivsel. (Jerlang, 1997)

I intervjuer med personal från Barnomsorgen i Landskrona (10 förskollärare och 8
barnskötare) försökte man ta reda på lite om deras syn på utemiljön. På frågan om utemiljöns
betydelse för barns utveckling påtalar majoriteten (15 av 18) att den är bra för motoriken.
Ingen påtalade vikten av sinnesupplevelser i kombination med motoriken, att detta ligger till
grund för det mesta av barnets senare utveckling. (Magnusson, 1997)

En forskningsrapport visar att barn som vistas mycket ute är betydligt friskare än andra barn,
de har även starkare fysik och  bättre motorik. Man har också funnit att koncentrations-
förmågan är större hos barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö. Dessutom har
de färre konflikter med andra barn och leker fantasifullare lekar och mer varierade lekar
(Grahn, Mårtensson, Lindblad, 1997).  Eftersom studien bygger på jämförelser mellan endast
två förskolor, en i storstad och en på landsbygd, ställer jag mig något tveksam till resultatet.
Inga hänsyn har tagits till eventuella sociala skillnader.

Utevistelse enkom för att främja hälsa och motorik är dock ett alltför begränsat synsätt
(Bergström, 1991; Olofsson,1996; Hjort, 1996).
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Stimulans för barns utveckling i utemiljön
Fysisk utveckling
Denna beskrivs ofta som själva grunden till den sinnesmotoriska utvecklingen. Barnet
utvecklar sin grov och fin motorik samt balans. Balanssinnet består av tre bågar och kan
liknas vid ett gyro som hela tiden tar ut lodlinjen och horisontlinjen. Fram till och med åtta års
ålder utgör den ungefär åttio procent av all utveckling. All annan utveckling har sin grund i
den fysiska utvecklingen. Barn har behov av minst 2-3 timmars fysiska aktiviteter per dag.
Social utveckling
Barn upp till och med tre års ålder ägnar sig huvudsakligen åt parallell lek. Därefter kommer
parlek och så småningom rollek och slutligen regellek. Huvudsakligen leker barn två och två
eller möjligen tre tillsammans. Detta innebär att vi måste bryta ner utemiljöerna till mindre
lekytor. Överblickbarhet har inget lekvärde. Undersökningar har visat att huvuddelen av våra
lekplatser är anpassade för barn i åldern sju till elva år, medan huvuddelen av besökarna är
mellan tre och sju år gamla.
Intellektuell utveckling
Abstrakta begrepp som form, rum, tid och höjd. Barn lär sig med hela kroppen genom att
förhålla sig till tingen, som till exempel att vara på stolen, under, i och så vidare. Detta bör vi
bygga in i miljön med stenar, kullar och liknande som man kan förhålla sig till.
Emotionell utveckling
Positiva upplevelser, det vill säga att det som är roligt är också utvecklande, innebär att barn
som känner eufori och glädje har tillgång till den främsta drivkraften för sin egen utveckling.
Trygghet är också en viktig faktor. Mod kallas ibland för den näst största drivkraften. Vi kan
ge barnen stimulans på olika sätt men även genom att ge gott om tid för fritt valda aktiviteter.
(Å. Marhenke, personlig kommunikation , 13 december,  1999: Ellneby, 1991)

Barns rörelsebehov och rörelseutveckling
Eftersom så många lekredskap har till syfte att främja barns rörelseutveckling är det motiverat
att i detta sammanhang närmare studera barns behov av rörelse och vilka uttryck det tar sig i
olika åldrar.
Under de första levnadsåren är sinnenas och rörelsernas utveckling helt dominerande. Det är
mångfalden av upplevelser i nära kontakt med människor och föremål i omgivningen, dess
dofter, färg, struktur, tyngd, mjukhet sammantaget med det mångskiftande och varierande
utforskandet av den egna kroppens möjligheter som avgör vilken bas barnet får för sin vidare
utveckling.

Då barnet så småningom kan utveckla även sin föreställningsförmåga, sin förmåga till logiskt
tänkande och abstraktion ligger de mångskiftande basupplevelserna hela tiden till grund för
och ger näring åt det abstrakta tänkandet. Hinder för rörelse, hinder för utforskande, hinder för
nära känslomässiga kontakter är därför ett hinder för utveckling i stort. Vi kan se att
under de första åren är barnets rörelser helt involverade i barnets totala utveckling.

Barnets förmåga till samordning av rörelser, kontroll av den egna kroppen till precision och
skicklighet i rörelserna växer fram långsamt och fortgår under hela uppväxttiden. Barnet tar i
bruk och tränar upp funktion och samordning av de muskler de har från födelsen, särskilt
under skolåren ökar andelen muskelvävnad i förhållande till kroppsvikten. (Bentsen, 1971)

En reflektion i sammanhanget är att man inte bör glömma bort barns olika utvecklingsnivå
och mognad, för mindre barn är det värdefullt med små utmaningar som kuperad terräng och
något för alla sinnen. De större barnen borde få rejäla utmaningar som redskap med rörlighet
och spänning.
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En helhetssyn på barnet medför höga krav på lekmiljön
Jag menar att man bör  sträva efter en helhetsuppfattning om barnet. Alltför ofta möter man
framställningar som framhåller än den ena, än den andra egenskapen hos barn som särdeles
viktig. Jag vill istället försöka se barnet ur ett helhetsperspektiv. Då menar jag inte bara att
barnets psykologiska och kroppsliga utveckling utgörs av en helhet, utan också att barnet
måste få möta en kvalificerad verklighet (Jerlang, 1997).

Respekten för barnets självreglering, självbestämmande och självförvaltning är av central
betydelse för utveckling av den myndiga och kreativa människan. Att man tillrättalägger
betingelserna för utveckling på ett sådant sätt att barnet utmanas av meningsfulla aktiviteter är
av största vikt.
Detta synsätt medför att man måste arbeta med ett till synes motsatsförhållande mellan detta
att tillförsäkra barnet möjlighet till självbestämmande och att utmana det med meningsfulla
aktiviteter i gemenskap med andra.
Denna motsättning tar sig tyvärr ofta uttryck i form av vuxenstyrning ”för barnets egen skull”,
men det kan också för det första, innebära en spännande verksamhet där man utgår från
barnens frågor och funderingar, där barnens intresse hålls levande. Detta kräver i sin tur att
vuxna betraktar barnet som en jämbördig person. I utgångspunkten måste man sätta tilltro till
barnets tankar och handlingar, så att man reellt försöker förstå barnets motiv och tänkesätt.
För det andra, om man ökar tiden för fri lek i en varierad och stimulerande utemiljö, så
kommer det ofelbart att uppstå en mängd ”inlärningssituationer” inte alla positiva givetvis
men med pedagogerna i närheten skapas trygghet och tillfälle att fördjupa de frågor som
uppstår och uppnå koncentration, samtal, reflektion, diskussion och eventuellt når barnet fram
till egna hypoteser.

Barns lekar utomhus

Numera är det sällan man ser barn och vuxna leka tillsammans. På det stora hela taget har
leken, i många avseenden, satts i system: man har inrättat särskilda ställen för möjligheter till
lek – lekplatser, parker, på förskolegården etc. Ofta har dessa lekplatser dessutom utformats
på ganska statiskt och oföränderligt sätt, vilket har medfört att det blivit allt svårare för barnen
att ta egna initiativ.
Ofta kräver fantasileken olika attribut som till exempel klossar,  kojor, lekhus, tomkartonger,
bräder, vagnar, trehjulingar och många andra saker. Barnen omformar ofta verkligheten för att
passa in i leken: så kan en stege liggande på marken bli en buss, en koja bli en förarkabin på
ett flygplan, ett stort rabarberblad bli ett paraply. Variationerna blir fler än någon vuxen
någonsin kan räkna ut. Det viktiga är, att vi ger barnen en miljö som tillåter variation och
initiativ från barnens sida.

Enligt den schweiziske psykologen Jean Piaget skiljer man mellan lek och arbete också när
det gäller barn. När barn tränar och övar för att lära något nytt är det fråga om arbete. Lek blir
det först när ett barn behärskar rörelser eller aktiviteter och utför dem upprepar dem, bara för
nöjet att klara av dem. Utifrån barnets utveckling skiljer Piaget mellan olika sorters lek.
Utformningen av barnens utemiljö måste grunda sig på kunskap om barns utveckling och
Piagets teorier kan här vara till hjälp.
Piaget skiljer mellan övningslek, fantasilek och regellek.
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För de allra minsta barnen är nästan all lek övningslek. Man lär sig att kravla uppför en kulle
och att rulla ner, att ösa sand i hinken osv. Från början är det inte frågan om lek utan snarare
om arbete, men när man behärskar spaden, handens rörelser eller kroppsbalansen och gör alla
de här sakerna bara för att det är roligt, då är det lek.
Gungor, rutschbanor, linor, klätterställningar och andra färdiga lekredskap är alla mer eller
mindre avsiktligt utformade för övningslekar, främst riktade till de lite större barnen. Andra
exempel på övningslekar för dessa barn är att räfsa hö eller gräs, spika, borra och såga, vattna
trädgårdsland och mycket annat.

Symbolleken eller fantasileken  är nästa lekform.
Många symbol- och fantasilekar går över i nästa lekform -  regelleken eller samleken. Piaget
menar att denna lekform kommer in rätt sent i barnens utveckling, oftast inte före skolåldern.
Men barn som går i förskola får  ofta större  träning i att vara tillsammans med andra barn,
och de börjar därför tidigare med denna lekform. Utemiljön kan skapa många möjligheter till
regellek. En traktorgunga till exempel kräver att man är flera för att få fart på den, att man
samordnar sina rörelser och kommer överens. En gräsmatta som kan användas som en liten
bollplan liksom spännande vegetation, skjul och kojor kan inspirera till regellekar som
kurragömma, tafatt, upptäckarexpeditioner och annat.

Utöver de aktiviteter och lekar som vi planerar in i barnens miljö genom att utforma och
utrusta den på olika sätt, måste vi dessutom se till att det finns små ”gömda”, oplanerade ytor.
Där kan barnen få frihet att leka, utforska och experimentera i en mer naturlig miljö. Dessa
oplanerade, otämjda och vilda bitar är pedagogiskt minst lika värdefulla som någonsin
barnens anlagda trädgård (Utemiljögruppen, 1975).

Att lära i leken
Lekforskare är eniga om att lek tillsammans med andra barn leder till social kompetens
(Olofsson, 1996). Lekens särställning i förskolan har alltid framhållits i officiella dokument.
Trots detta har det visat sig att leken har haft en oklar roll för det praktiska arbetet i förskolan
(Hjort, 1996). Barnomsorgsforskning visar också entydigt att leken inte fått den plats och det
stöd som den kräver för att barnen skall kunna utveckla den (Olofsson, 1991).

Fantasi och inlevelseförmåga påverkar varandra. Barn som får tillfälle att utveckla sin
lekförmåga har visat sig kunna tänka och känna sig in i kamraternas situation. De utvecklar
empati och medkänsla och visar respekt för varandras speciella behov.
I en lek med flera barn dyker det ideligen upp problem som måste lösas och konflikter som
måste redas ut om leken skall gå vidare. Ofta får någon stiga år sidan fast han helst vill
bestämma själv. En annan väg är kompromissens. För att leken skall gå vidare tvingas barnen
finna lösningar på lekplanet, på samarbetsplanet och på det tekniska planet.
Barnen tvingas i leken att behärska sin styrka och lära sig var gränserna går. Leken får gärna
vara vild men får inte bli kaotisk.

Lekens plats i skolan
Inte bara i förskolan har leken sin plats. I sexårsgrupper och i de lägre skolåldrarna borde
barnen få tillfälle att utveckla leken både i skolan och på fritidshemmet.
Leken framhålls som nödvändig även i skolundervisningen, vilket till exempel framhålls i
officiella dokument om skolstart för sexåringar i Norge. Den norske skolforskaren Knutsen
har gjort en studie på lågstadiet där lärare avsatte några lektioner i veckan för fri lek. Fri lek
betyder att barnen själva hittar på vad de skall leka. De vuxna skall inte styra leken utan stödja
barnen så att de i fred får utveckla vad de tänkt sig.
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Resultatet blev bättre sammanhållning i barngruppen, de lärde känna varandra fortare än
vanligt. Det blev en trevligare stämning mellan barnen. ”Leklektionerna” ledde till ökad
kreativitet, till större självständighet, till större initiativrikedom och till ett större engagemang
även i undervisningen på de vanliga lektionerna. Spontant lekte barnen stenålder med slavar,
hövdingar och kloka gummor. Bibliska berättelser blev illustrerade i leken, vilket lett till att
de ristats in i minnet (Sos 1997:23).

I en studie av en skolgårdsmiljö, betraktad ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. I
rapporten ”Skolgården - barnens frirum”  betonas skolbarnens behov av och vikten av att de
ges möjlighet till:
- varierad miljö med rik växtlighet
- aktivitet och stimulans
- lugn och avskildhet
- deltagande och medansvar
i övrigt ses skolgården som ett ”frirum” för barnen, leken ses mycket som en motsats till
lärandet, det som sker inne i skolan, där kunskaperna förmedlas. (Lindblad, 1993)

Birgitta Qvarsell skriver såhär om skolbarns lek och lärande: ”I flera undersökningar av barns
kultur, fritid och skola har jag stött på ett fenomen som förbryllar mig. Både vuxna och barn
gör i vardagsspråkliga sammanhang en åtskillnad mellan Leka och Lära”
”Att skapa innebörder” är den definition av lärande som, med gott stöd i forskning, till
exempel (Barnes, 1978),  bäst rimmar med det som Qvarsell benämner barns och ungdomars
utvecklingsuppgifter och möjligheter att utveckla handlingskunskaper. En väsentlig fråga att
tackla för forskningen och den pedagogiska praktiken, är därför hur barns lek kan gå i förbund
med lärandet så att handlingskunskaper  utvecklas, hur vardagskunskaper kan bilda syntes
med nödvändiga skolkunskaper som INTE mäts och vägs enligt hierarkiskt inlärnings-
tänkande och mekanisk minnesuppfattning (Qvarsell, 1987).

En studie av barns livsvägar genom daghem och skola visade att ungdomarna i studien hade
ett levande minne av leken och kunde beskriva innehållet i den både från förskola och skola.
Även dagens barn minns leken på förskolan på ett bättre och mindre fragmentariskt sätt än
inlärningsaktiviteter enligt Kärrby (1990) och det gäller även i skolan (Qvarsell, 1989).
Det kan bero på att man minns det meningsfulla och känslostarka, liksom det självvalda
menar Torstensson-Ed. Att ungdomarna i studien mer utförligt kan beskriva en del innehåll
som upplevts som roligt och meningsfullt, pekar på att barn också bättre skulle minnas
inlärningsaktiviteter om de omfattades av barnets egen intention och känsla, och att de då
också skulle bli ett starkare tema i berättelserna och få större betydelse i livet. (Torstensson-
Ed, 1997, sid. 236)
Konklusionen blir att pedagoger bör sträva efter att få lek och lärande att gå ihop samt skapa
en inlärningsmiljö som stödjer lek.

Miljö

Samspel mellan individ och miljö
I varje situation måste man lägga psykologiska och biologiska aspekter på personen samt
sociala och fysiska aspekter på hennes miljö. Individen är aktiv, det vill säga  förstår och
påverkar sin miljö, men påverkas också passivt av sin miljö.
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Kylén framhåller att denna helhetssyn måste kompletteras med en dynamisk beskrivning.
Människan deltar med hela sin person i ett samspel med miljön. För att förstå en människa
behöver man därför lära känna, förutom henne och hennes miljö, hennes samspel med miljön.
Det är utgångspunkten i ett interaktionistiskt synsätt.

Kylén har även introducerat en motivationsstruktur. Det innebär att han erkänner individens
kunskapsmässiga (veta) och emotionella (vilja) som viktiga motiv för val och handlande så att
målet uppnås. (Björklid, Fischbein, 1996, s 16)

Det är angeläget menar jag att lyfta fram pedagogiken och försöka lägga tyngdpunkten på
samspelet mellan individ och miljö, där miljön och utfallet är relaterade till målsättningen
med verksamheten.

Naturligtvis finns det en psykologisk aspekt. J Piagets syn på barns utveckling förs ofta fram
inom förskolan. Piaget har pekat på att utan känslomässiga band och ömsesidig respekt i
relationen mellan barn och vuxna lyckas barnen inte uppnå ett självständigt handlande. Utan
de riskerar att hela tiden handla efter auktoriteters gillande eller ogillande. Det är alltså inte
fråga om antingen ett kunskapsmässigt eller ett känslomässigt utbyte, utan även här finns det
ett samspel. Men målsättningen i detta samspel utgår från människans egen motivation och
målsättning, så detta är således en psykologisk snarare än en pedagogisk modell.

Inom utbildningssociologin betonas exempelvis ramfaktorers betydelse för vad som sker i en
utbildningssituation och vilka aktiviteter som tillåts äga rum. Med ramfaktorer avses därvid
samhälleliga styrdokument, organisation, ekonomiska prioriteringar, tidsplanering etc.
(Lundgren, 1979)
Det ligger också nära till hands att överbetona den sociala omgivningens betydelse för
individers utveckling och ej tillräckligt beakta samspelet med individens egna förutsättningar,
dvs. att man både påverkas av och påverkar sin omgivning. Överbetoningen av
miljöinflytande brukar ibland kallas för ett socialdeterministiskt synsätt.

Pedagogik kan sägas vara ”kopplingspedalen” i samspelet mellan individers förutsättningar
och erfarenheter och omgivningens mer eller mindre intentionella påverkan. Björklid och
Fischbein pekar på att å ena sidan, ju friare miljön är, desto mer kommer individens egna
behov och mål att styra aktiviteten. I en mer styrd omgivning, å andra sidan, kommer målen
att sättas mer av denna och en pedagogisk samspelsmodell  blir mer användbar. Man får
förmoda att detta rör sig om en mer kontrollerad inlärningssituation I båda fallen förutsätts att
stimulansfaktorer såsom ”feed-back” från omgivningen är avgörande för optimal utveckling.
Styrning och stimulans är dock abstrakta begrepp och fordrar därför konkretisering. (Björklid
& Fischbein, 1996)

Miljön har också ett pedagogiskt värde som ram för aktiviteter, vare sig det rör sig om
planerade aktiviteter som undersökning av vattnet i en damm, eller endast som uppehålls-
eller vistelseplats. Miljöns karaktär har stor betydelse för vilka lek- och naturaktiviteter som
sker, vilka möjligheterna till självbestämmande är och i hur hög grad fantasin kan vara en del
av det hela.
Etablering och användning av stimulerande miljöer är särskilt viktigt i förhållande till barns
egna aktiviteter och självbestämmande på så sätt att miljön också inverkar på i hur hög grad
pedagogen ska ingripa i skeendet och reglera, sätta igång aktiviteter osv.
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Den fysiska miljön ”talar” till barnen och ger ”signaler” om  olika möjligheter eller brist på
möjligheter. Var får vi lov att vara? Var kan vi gömma oss? Var kan vi finna egna utrymmen
och skapa något eget? Var finns det något nytt att upptäcka? Barnen söker efter egna
utrymmen i den funktionsbestämda miljön och i den tidsreglerade, organiserade tillvaron.

Fler vuxna innebär inte automatiskt en bättre miljö för barn
Det har länge rått en föreställning om att kriteriet på hög grad av individualisering kan uppnås
bättre ju fler vuxna som finns tillgängliga för barnet. Denna föreställning bygger på tanken att
det är vårdarna personligen som tillfredsställer barnets behov. Detta är en alltför enkel modell.
Istället behöver vi se barnet som en aktiv och initiativrik varelse som i hög grad själv
tillfredsställer sina behov. En av de vuxnas uppgift är att försöka förstå vad som är viktiga
behov hos varje barn. (Kärrby, 1992)

Vuxna har möjlighet att välja miljö. Barn är beroende av att föräldrar och andra vuxna för
deras talan och väljer den uppväxtmiljö de anser vara bäst. Till exempel ett barn som saknar
lekkamrater hemma, kan behöva vistas i en gruppmiljö som kompenserar detta. Eller ett barn
som kommer från en kall och känslofattig miljö behöver mer känslomässig närhet  än barn
som har en varm relation till föräldrarna, menar Gunni Kärrby. Barn från intellektuellt
krävande hem behöver kanske mer av sociala erfarenheter.

Bedömning av kvalitet på lärandemiljö i svensk förskola
Inom forskning har bland annat använts en internationellt känd metod, Early Childhood
Environment Rating Scale (ECERS). Skalan har utvecklats av forskare i USA och bygger på
forskning om betingelser för barns utveckling under förskoleåldern. Den omfattar de områden
som man inom nordisk barnomsorgspolicy anser viktiga i förskolan: omsorg, tillgång till
pedagogiskt värdefullt material, integrering av barn med behov av särskilt stöd, språklig,
social och motorisk utveckling samt vuxnas arbetsmiljö.
ECERS bygger på en helhetsbedömning av karakteristiska situationer i förskolans
pedagogiska verksamhet. Dessa bedöms utifrån bestämda kriterier som speglar nivåer i
kvalitet. Bedömningen sker från barnets perspektiv och omfattar den fysiska, psykologiska
och pedagogiska miljön (SoS-rapport 1997:23).
Kvalitet definieras som den grad av medvetenhet som präglar personalens förmåga att skapa
en gynnsam miljö för barns omsorg och möjlighet till personlig utveckling och lärande.
Kvalitet kan således enligt ECERS definieras som graden av professionalitet hos personalen.

Inom olika forskningsprojekt under ledning av universitetslektor Gunni Kärrby vid
Institutionen för pedagogik i Göteborg har bedömningar av kvalitet utförts på 104
daghemsavdelningar i tre kommuner. Resultaten från utvärderingarna visar att det finns stora
variationer i kvalitet mellan både daghem och kommuner. Trots att den materiella standarden
i svensk förskola är hög och jämn internationellt sett varierar den pedagogiska kvaliteten
avsevärt.

Variationen i kvalitet har främst att göra med pedagogernas förhållningssätt till barn, vilket
även i tidigare forskning visat sig vara det främsta kriteriet på kvalitet i förskoleverksamhet.
Detta kommer jag inte att gå närmare in på här utan jag vill istället framhålla den andra
kvalitetsdimensionen som hänförde sig till lärandemiljön eller ”rummets pedagogik”.

Kännetecknande för daghem, som bedömdes ha hög kvalitet, var en hög grad av medvetenhet
om miljöns betydelse för lärande. Material var utvalda med stor omsorg i relation till barnens
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olika intressen och utvecklingsnivå. Utrymmet var disponerat på ett sätt som främjade barns
lärande genom avgränsningar, tillgång till speciellt material och tillgång till vuxenledning.
Det fanns ställen ute och inne där barn kunde dra sig undan och fundera, göra saker på egen
hand eller tillsammans med en kompis. Material för byggkonstruktioner, målning, rit- och
skrivverktyg, siffror, dator, pussel och spel som ledde till att barnen på ett självständigt sätt
kunde vara aktiva, fanns lätt tillgängliga för barnen. Variationen i material var stor i syfte att
ge varje barn möjlighet att välja det som passade deras olika intressen och nivåer i tänkandet.

I daghem med låg kvalitet kunde det finnas en brist på lämpliga material i vissa avseenden
medan man i stället satsat resurser på utrustningar eller inventarier som inte hade högt
pedagogiskt värde. Materialet var inte organiserat på lämpligt sätt och/eller otillgängligt för
barnen, t ex förvarades materialet mestadels i förråd. Jämfört med daghem med hög kvalitet
var materialet fantasilöst och inspirerade inte till fantasifulla lekar och utforskande aktiviteter.
Utrymmena var inte disponerade så att enskilda barn eller en grupp med barn kunde vara
aktiva på egen hand eller leka ostört. (Kärrby, 1997)

Vår kunskap om lekplatser

På pedagogiska institutionen i Göteborg gjorde man 1972 en probleminventerande
undersökning i form av en granskning av lekplatsen ur psykologisk – pedagogiska aspekter,
och kom fram till att det var angeläget att kartlägga vad barn i olika åldrar faktiskt får ut och
lär sig av tillvaro och samvaro, ur såväl kognitiv som social aspekt på lekplatser.  Man
menade att mål för uppläggning av lekmiljöer i olika närmiljöer och för lekledares utbildning
behövdes. För det tredje är det viktigt att lära känna vilka mellanmänskliga relationer som
växer fram mellan barn på lekplatser. Är det av betydelse för relationerna om det är inom eller
utom vuxet synhåll? Slutligen konstaterar man att fältet fordrar forskning (Roivo-Johansson,
1972).
I det följande avsnittet kommer jag att göra en redovisning av kunskapsläget vad det gäller
lekplatser.

Barnmiljöutredningen
I den stora barnmiljöutredningen från 1975 fann jag en översikt över de empiriska studier som
genomförts i slutet av 60-talet och i början på 70-talet, för att kartlägga vad barn ägnar sig åt
utomhus i boendemiljön. Några av dem är av jämförande karaktär, jämförelsen avser främst
skillnader vad gäller aktiviteter och beteenden hos barn i höghus resp, låghusområden 3

 (Björklid-Chu, 1972; Höweler, 1973).
Flera av undersökningarna behandlar frågeställningar som tas upp relativt ytligt. Exempelvis
ägnas huvudintresset åt frekvensstudier och alltså inte åt innehållet i det som författarna avser
mäta (t ex lekens innehåll, typ av kamratkontakter m.m alltså mer kvalitativa aspekter)

Flera forskare tar upp frågan om var barn leker? En ofta återkommande frågeställning är i
vilken utsträckning den anlagda lekplatsen utnyttjas för lek. Gillvik (1974) konstaterar att
barnen i första hand lekte på vägar och bilytor, i mindre utsträckning på lekplatser och
knappast alls på gräsytor eller naturmark. Även Mårtensson (1973) slår fast att den mesta
leken skedde utanför särskilda lekplatser. Björklid-Chu (1972) påvisar att 1/3 av
lekaktiviteterna äger rum på områden som ej är planerade för lek utan istället på naturmark,

                                                          
3 Samtliga referenser ingår i SOU 1975:36 Barnen och den fysiska miljön. Rapport från barnmiljöutredningen.
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gångstråk och parkeringsplatser. Carlestam (1968) däremot, menar att barns lek till
övervägande del  sker på det planerade lekområdet.  Både Carlgren och Mårtensson
konstaterar att lekplatsens utnyttjande är avhängigt av placeringen i förhållande till entrén och
att alltså entrésidan i mycket stor utsträckning är leksida.

Mårtensson påvisar att markutrymmena används mest av barn, i synnerhet av barn i åldern
4-6 år, som tillbringar 2-3 timmar per dag ute i området.
Enligt Björklid-Chu attraherar de till husen närbelägna kvarterslekplatserna främst de yngre
förskolebarnen, medan lekplatserna med personal 50-300 m från bostaden rekryterar barn i
alla åldrar. Liknande slutsatser dras av Krantz (1968) som konstaterar att det totalt sett mest
attraktiva lekutrymmet var den egna gården, till vilken 2/3 av alla uppgifter kunde hänföras.
Den betydde kvantitativt mest för åldrarna upp till 8 år, även om en ganska stor del av
8-14 åringarna också höll till där. Bollplanernas betydelse ökade kontinuerligt för
åldersgrupperna över 11 år.

Lekplatsernas fasta redskap utnyttjas i relativt liten utsträckning enligt Gillvik (1974).
Mårtensson (1973) konstaterade att största andelen redskapslek ägde rum med gungor och att
omkring vart tionde barn observerades vid lekredskap. Både Björklid-Chu och Mårtensson
har noterat att flickorna utnyttjar de fasta redskapen i större utsträckning än pojkarna och att
cykeln är det föremål bland de lösa redskapen (leksakerna) som mest används ute, speciellt
bland pojkarna.
De undersökta lekplatsernas redskap utnyttjas i relativt liten omfattning. Här kan bara påpekas
att samtliga lekplatser har varit mycket traditionellt utformade, utan egentlig möjlighet till
självskapande verksamhet.

Endast två av undersökningar tar upp frågan om i vilken utsträckning barn och vuxna
tillsammans utför aktiviteter ute. De behandlar också vad de vuxna gör. (Gillvik, 1974;
Mårtensson, 1973) Båda konstaterar att vuxna observerades utomhus i mycket liten
utsträckning. Gillvik visar att knappast någon annan aktivitet än promenader förekom, att de
allra flesta vuxna observerades på gång och cykelvägar eller bilytor och att de var på väg till
eller från mål utanför området. Gillvik påpekar också att samma aktivitetsmönster som
iakttagits för de vuxna gällde också ungdom 16 – 20 år. Vid de tillfällen då vuxna
observerades utomhus deltog de enligt båda undersökningarna mycket sällan i barnens lekar,
män enbart i undantagsfall, enligt Mårtensson.

Gillvik visar också att  vuxna knappast utövade någon form av idrott eller motion och inte
heller utnyttjade de bänkar och bord som fanns inom områdena. På samma sätt som för
ensamma vuxna gäller, enligt Gillvik, att då barn och vuxna iakttagits tillsammans har dessa
till allra största delen varit på väg genom området till eller från mål utanför detta.
I övrigt kan nämnas att lekplatsernas attraktionskraft ökar med närvaron av lekledare.
Den påtagliga frånvaron av vuxna i bostadsområdena har påpekats i de undersökningar som
tagit upp denna frågeställning.

Mer stimulerande lekplatser med möjligheter till mer skapande verksamhet kombinerat med
ett aktivt deltagande från de vuxnas sida framstår som mycket önskvärt. Både barn och vuxna
är sannolikt i behov av denna kontakt, där de vuxnas roll skulle kunna vara någonting mer än
den rent övervakande, konstateras avslutningsvis i  rapporten från Barnmiljöutredningen
(SOU 1975:36).
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Lekmiljörådets utredning
Eva Norén-Björn gjorde på uppdrag av lekmiljörådet år 1977, en ganska omfattande
undersökning av barns lek på 28 lekplatser. Lekplatserna beskrivs med avseende på hur barn
och vuxna har använt dem, vad det är som lockar barn att gå till dem, vilka ytor och
lekredskap de väljer för sin lek och vilka faktorer i den fysiska och psykiska miljön som tycks
främja eller hindra lek och samvaro. Här får vi hålla i minnet att studien gäller både
bemannade och obemannade ”allmänna” lekplatser ute i olika bostadsområden.

Huvudresultatet var att de lekplatser som fanns  mestadels var utformade så att de inte kunde
förändras vare sig av barn eller vuxen. De tillfredsställde främst lek av mer ”upprepande”
karaktär och mycket sällan experimenterande eller utforskande aktiviteter. Den mer
utvecklande formen av lek som fungerar som ett sätt för barnet att bearbeta en upplevelse,
eller införliva, få grepp om något det lärt sig, förekom sällan. Detta berodde delvis på att
barnen vistades i så händelsefattiga miljöer, sannolikt utan kontakt med ett varierat vuxenliv,
som alltså gav ett magert stoff att bearbeta. Dessutom saknade speciellt de obemannade
lekplatserna skapande material som kunde formas efter egna intentioner. Lekplatserna
tillfredsställde oftast inte de vuxnas behov av kontakt, stimulans och meningsfull aktivitet.

De fasta lekredskapen är ofta utformade så att de blir för svåra för de minsta barnen och så att
de större mycket snart lär sig behärska dem. Lekplatsen blir således för svår för de minsta och
för tråkig för de större barnen. De fasta lekredskapen användes procentuellt sett en kort stund
av den tid barnet befinner sig på lekplatsen. Undantag är de traditionella lekredskapen; gunga,
sandlåda, den i en slänt förankrade kanan, samt vissa större kombinerade klätterredskap,
liksom lösa redskap som cyklar, kärror, grävskopor och bygglådor. De låga klätter- och
balansredskapen liksom bollplanken, de fasta föreställande redskapen, kojor och
affärsskärmar på platser som saknar lösa saker att leka med har visat sig inte användas alls.

Markytor i kombination med lösa redskap och löst material är det som används mest. Många
fasta lekredskap står endast och tar upp dyrbar lekyta.

Frågan är vilka paralleller man kan dra mellan allmänna lekplatser på 70-talet och dagens
institutionella utemiljöer. Utvecklingen av lekredskap har naturligtvis gått framåt en del sedan
studien gjordes. Vid en titt i de stora tillverkarnas kataloger, kan man konstatera att det finns
många varianter av stora ”lekstationer” stora kombinerade klätterredskap med klätternät,
tunnlar att krypa igenom, hängbro, flera olika rutschkanor.
Några av de mindre lekredskapen som funktionsvärdebedömdes i studien har helt försvunnit
ur sortimentet. Till exempel snurrande tunnan, klätterställning av stål, samt liten karusell.

Av de lekredskap jag fann under min inventering fanns de allra flesta med i lekmiljörådets
studie, undantaget några ”hemmabyggen” i form av tåg, båtar och brandbil från kommunens
numera nedlagda serviceverkstad.
I studien konstateras att lekplatsernas attraktionskraft ökar med närvaron av lekledare. Något
som är positivt för de utemiljöer jag studerat är just närvaron av vuxna. Med en viss
reservation för, de vuxnas roll .....?
Norén-Björn säger så här:” de vuxna finner ingen vettig roll eller sysselsättning. De vuxnas
behov av kontakt står i konflikt med deras uppgift att passa barn. De vuxna blir passiva
förebilder” (sid 45).



15

Forskning  med syfte att värdera lekmiljöer
Elisabeth Prescotts är verksam vid Department of Human Development vid Pacific Oaks
College i Pasadena, Californien, USA, hennes forskning har syftat till  att medvetet utforma
miljön så att saker fungerar bättre. Man kan tydligt se, menar hon, att stigarna bestämmer
trafikflödet. Finns det oanvända lekytor så är det för att ingen stig leder till dem. Alltså är
stigarna mycket viktiga för spridningen av barnen. Forskaren anlägger ett positivistiskt synsätt
som förenklar vad som är värdet med fungerande lekmiljöer.

Tillbehör kan skapa mer komplexa lekområden. Några exempel är;  vatten i sandlådan, grop
med däck, ramper, en tankstation för cyklarna. Det här, som forskaren benämner ”super
units”,  uppfinner barnen ofta själva.
Problem som uppkommer har ofta en rumslig lösning hävdar Prescott, som observerade
följande fem aspekter i sin undersökning av fysisk miljö på förskolor:
1. Organisation
     Flexibilitet är viktigt. Bra organisation kännetecknas av klara välmotiverade stigar och
     lagom mycket tomma ytor. Inte trängsel eller döda ytor.
Som kritik av Prescott kan man anföra att när hon tittar på hur ytorna är organiserade, inte
lägger samma vikt vid barns behov av ostördhet och avskilda vrår som man gjort inom
lekforskningen och vid kvalitetsbedömningar enligt ECERS.
2. Variation
     Hur många olika saker det finns att göra, till exempel klättra, gunga eller bygga. Ibland var
     en lekyta tilltalande för de vuxna och verkade varierad, men i själva verket erbjöd den bara
     ett begränsat urval av aktiviteter, som medförde mycket jagande och bus bland barnen.
En invändning mot detta är att enligt Lekmiljörådets studie av lekredskap så är många fasta
lekredskap ingen garanti för att barnen leker på alla, det beror helt på vilket funktionsvärde de
har och hur de är placerade.
3. Komplexitet
     Enkla redskap har bara ett användningssätt såsom gungor, gunghästar, rutschkana eller
     cyklar. Hos mer komplexa redskap finns det flera delar eller en kombination av två olika
     lekmaterial, som gör det möjligt för barnen att förändra eller improvisera, till exempel: en
     sandlåda med spadar eller en docksäng med dockor. I den mest komplexa kategorin som
     forskaren benämner ”super unit” ingår tre eller fler lekmaterial. Föreställ er en sandlåda
     med plastredskap och vatten, eller en trädkoja med brädor och en filt.
Begreppet komplexitet hos Prescott täcker in 3 av 5 aspekter av funktionsvärdet i
Lekmiljörådets studie, nämligen lek, aktivitet och upplevelse.
4. Vad finns att göra?
     Hur mycket det finns att göra beror på hur många barn som är närvarande. Forskaren har
     utformat en metod för att beräkna ”lekvärdet”  det vill säga hur många lekredskap och
     lektillfällen som finns per barn i genomsnitt.
En invändning mot detta är att barnen ofta leker vid sidan av redskapen, det faktum att många
statiska lekredskap snabbt mister sitt nyhetsvärde och inte intresserar barnen.
5. Speciella problem
     I kategorin specificerades olika egenskaper som gör en yta mindre inbjudande eller
     fungerande, till exempel för mycket sol eller skugga, buller, damm eller trasig utrustning.
     I vissa bostadsområden förekom vandalism, något som saboterade många försök att skapa
     en god lekmiljö (Simon Weinstein, David, 1987).

Här följer en kort beskrivning av hur man kan göra en beräkning för att få fram lekvärdet.
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Vid observationer konstaterade man att komplexa lekredskap oftast engagerar fyra barn. De så
kallade ”super units” kan sysselsätta åtta barn. Även om många enkla lekredskap kan
användas av mer än ett barn åt gången, så är de inte ständigt lika intressanta för barnen, därför
fick dessa endast värdet ett.
Användandet av dessa tal gör att man kan räkna fram den totala ”leksumman” i ett rum eller
på en lekplats. Summan divideras med det antal barn som skall leka där. Svaret det så kallade
”lekvärdet”, visar det genomsnittliga antalet lekredskap som finns tillgängliga för ett barn.
Prescott fann att miljöer med endast 2 – 2.5, inte fungerade särskilt bra vid fri lek. En riktigt
bra lekmiljö hade 4 –5 i lekvärde, det vill säga val per barn. Observationer visade på ett klart
samband mellan lekytornas kvaliteter, lekvärde och barnens beteende.
Exempel:
ANTAL LEKREDSKAP:     TYP: LEKTILLFÄLLEN:

8 Cyklar    Enkel                 8
1 Gungbräda    Enkel                 1
1 Rutschkana    Enkel                 1
4 Gungor    Enkel                 4
1 Sandlåda med grävmaskiner          Komplex                 4
1 Klätterställning med boxar        Komplex                 4
1 ”Kojbyggarset” av filtar,    ”Super unit”                 8
     brädor, och lättpresenning.

Totalt     30
               -----
dividerat med antal barn

Det är ytterst sällan som mindre barn leker fler än 2-3 stycken tillsammans om man får tro de
svenska lekforskarna (Olofsson, 1991). Därför är jag är tveksam till att alltid räkna med 8
barn för super units. Samtidigt som det naturligtvis är av betydelse hur många barn som skall
nyttja utemiljön samtidigt.

Ytterligare några faktorer som noterades i lekobservationerna var:

Förvaring. Tillgången till lektillbehör, eftersom de är nödvändiga för att öka komplexiteten,
så gav forskarna extra ”lekvärdespoäng” för förvaringsmöjligheter.
Öppen – Stängd. Om aktiviteten var öppen eller stängd. Denna benämning visar hur
förutbestämd eller tvingande en aktivitet är. De som benämns öppna har inget rätt svar och det
finns många olika sätt att utföra den.  Däremot de material eller aktiviteter benämns som
stängda, då det bara finns ett korrekt sätt att genomföra aktiviteten på.
Vanlig – Ovanlig. Hur vanlig respektive ovanlig aktiviteten var.
Ovanlig plats. Här hade det betydelse om en aktivitet var menad att äga rum inomhus eller
utomhus samt om den utfördes på sin förutbestämda plats eller på en mer ovanlig eller till och
med otillåten plats.
Engagemang. Aktiviteter kategoriserades efter hur de engagerade barnen samt om de
upplevdes som roliga.  Forskarna noterade att den sortens aktiviteter som gör barnen
uppspelta och busiga undveks för det mesta på förskolorna.
Risk och att våga. En annan faktor som man uppmärksammade var att många av de, som för
barnen var de mest intressanta aktiviteterna, innehöll ett moment av spänning eller
risktagande.  Särskilt barn som var fyra år och äldre, började med denna typ av aktiviteter. Då
upptäckte forskarna att de flesta vuxna ganska rutinmässigt inte tillät eller avstyrde aktiviteter
som medförde den minsta risk. (Simon et al. 1987)
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Prescotts forskning har visat på att barnens intressen inte alltid sammanfaller med de vuxnas.
Trots detta ger hon ibland uttryck för en barnsyn, där utgångspunkten är, att i en god lekmiljö
förekommer minimalt med spring, jagande, brottning och vad hon kallar bus eller
”roughhousing”. Barnen skall vara ”sysselsatta” med något som den vuxne tycker är bra, så
att den vuxne upplever ordning, inte kaos. De tankar och förslag på hur man kan förbättra
lekmiljön är i min mening något ensidigt tekniska lösningar.

En annan aspekt som här inte ses som ett värde i lekmiljöer, är samvaro. Det ges en ganska
stor betydelse i Lekmiljörådets funktionsvärdestudie, samvaro mellan barn och samvaro
mellan barn och vuxna. Träning i konfliktlösning talas det om, men kanske den aspekten
också kan täckas av Prescotts begrepp komplexitet.

Trots allt, så förser Prescott oss med ett verktyg, som är fullt användbart på den enskilda
förskolan till exempel för att undersöka och utvärdera vilket lekvärde, eller  facilitetsnivå,
som finns både inomhus och utomhus.
Metoden grundar sig mycket på antalet barn som är närvarande och det antal valmöjligheter
varje barn har. Metoden är därför svår att tillämpa på mer komplexa klätterställningar och
skolgårdar med ett stort antal barn

Några förutsättningar för en bra utemiljö för barn

Nu kommer jag att beskriva några  väsentliga faktorer som bör ingå om man vill skapa en
bättre utemiljö för barn, det vill säga en utemiljö som uppmuntrar och inspirerar till den
utveckling, lek och lärande som bland annat våra styrdokument talar om samt även underlättar
grundläggandet av de normer och värden som beskrivs i Lpfö 98 och Lpo 94.

I de första två avsnitten ligger  utgångspunkten i styrdokumenten för förskolan.

Barns Inflytande
”Alla som arbetar i förskolan skall verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och
vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan samt
verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras” (Lpfö 98 s.15)

Vid en föreläsning i Stockholm sa Carlina Rinaldi som är pedagogisk samordnare i Reggio
Emilia följande; ”- Vi skapar rummet och rummet skapar oss. Miljön och det pedagogiska
rummet visar hur vi som pedagoger, vid ett givet tillfälle har konstruerat vår förståelse av vad
ett barn är, kan vara och bör vara.”
Det här blir väldigt tydligt när man besöker olika förskolor. På de flesta förskolegårdar finns
statiska klätterställningar och några gungor, en sandlåda och några cyklar. Det är brist på
föränderliga lekmaterial och material som uppmuntrar till samarbete.

När barnen kommer på morgonen har de ofta tänkt ut vem de vill leka med och vad de vill
leka. Att få detta uppfyllt kräver kompromissande med de andra barnen. Vi skall inte i onödan
gå in och bryta dessa viktiga skeenden och inte heller barns fantasier. På många håll utvecklar
man det till en stor konst att utforma dagen så att barnen får ha långa sammanhängande
lekpass och så att fungerande lekgrupper inte bryts (Norén-Björn, Mårtensson, Andersson,
1993).  Sångsamlingar och andra organiserade aktiviteter liksom mellanmål läggs in så att
man inte behöver avbryta leken. Man har t ex samlingen direkt på morgonen innan barnen
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hunnit börja leka, man låter mellanmålet stå framdukat på eftermiddagen så att barnen kan ta
när det passar dem, man låter barn gå ut eller gå in när de vill, det vill säga när leken kräver
det, man tillåter att material får användas okonventionellt och på platser där leken berikas av
det. (Norén-Björn et al. 1993)

I Magnussons studie får åtta barn beskriva sitt bästa ställe på gården. Sju av åtta beskrev
naturmiljö, vilket visar menar författaren, att barn tröttnar efter hand på statiska lekredskap
som ju har sin begränsning. Visserligen en liten undersökning som inte kan ses som
allmängiltig men som dock gav en inblick i  barns tankar om sin utemiljö.
Vidare redovisar Magnusson ett förändringsarbete, där man lät  barnen rita hur de tyckte
gården skulle se ut. Varenda bild talade sitt tydliga språk – de var fulla av färger. Barnen
ritade planteringar, gräsmattor, bärbuskar och fruktträd, vackra blommor, sand och vatten och
kojor. De ritade luften och himlen och de önskade sig sol.
”- När man tittade på barnens teckningar förstod man vad de ville göra – de ville kunna
klättra och kliva, gräva och bygga, slaska och segla med båtar, gömma sig och vara i fred.
De ville kunna plocka och äta, de ville att det skulle vara vackert och att det skulle finnas
något mjukt att leka på.” säger föreståndaren på Målarstugans Förskola (Magnusson, 1997).

Föräldrasamverkan
”Arbetslaget skall ge föräldrarna möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i
den pedagogiska planeringen samt
beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten
och se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten” (Lpfö 98, s 16).

Det framgår tydligt i läroplanen att man önskar en ökad och fördjupad föräldrasamverkan. Jag
vågar påstå att de flesta förskolor har en bit kvar innan de når målen. Varför skall vi då lägga
tid på föräldrasamverkan, är det inte barnen vi har ansvar för i Förskolan?
Gunilla Fredriksson hävdar att föräldrar är i de flesta fall intresserade av att lära känna
förskolan och verksamheten där eftersom den är viktig för deras barns utveckling. Eftersom
föräldern är den person som står barnet närmast, ingår i föräldrarollen att tillföra förskolan
kunskaper om barnet men också att delta i olika aktiviteter och därigenom bidra till att vara
med och knyta ihop barnens två världar.
För att känna sig trygg i förskolan och därmed ha möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt
måste barnet känna att föräldern uppskattas och respekteras för den han/hon är. Det är med
andra ord avgörande för barnets utveckling hur de vuxna, dvs pedagoger och föräldrar, kan
samarbeta (Fredriksson, 1991).

De rapporter jag läst om förändringsarbete av förskolans utemiljöer vittnar om ett fantastiskt
stöd från föräldrarna samt att man på de aktuella förskolorna verkligen sett föräldrarna som en
resurs. Arbetet med förskolans utemiljö bjuder på en mängd tillfällen till en ökad föräldra-
samverkan, föräldrar är bra på att ordna material samt hjälpsamma med det praktiska
genomförandet. Det går att  skapa fler platser för  samvaro mellan barn, föräldrar och
personal. Är en miljö trivsam och inbjudande kanske man väljer att slå sig ner en liten stund
och det blir tillfälle för ett samtal.

Skapande och konstruktion leder till lek
Lekmiljörådets studie visade också att det råder stor brist på material att skapa av på våra
lekplatser. De minsta barnen har sandlådan som ger stora möjligheter för dem att ösa ur och i
och bygga de enkla former som är tillräckligt för att ”bära” barnets föreställningar. Sandlådan
är populär och används upp i den tidiga skolåldern. Den är lämplig för konstruktion av vägar,
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hus, gångar och tunnlar men duger naturligtvis inte som material för ett mer förfinat
skapande.
Vad vi saknar, säger forskarna, är en mångfald material, skräp som papp, snören, skynken,
rör, överhuvudtaget spill från produktionen, som barnen med hjälp av sin fantasi kan göra
något av. På vissa håll har man bygglek och ett visst skapande material såsom en ”bygglåda”.
Men det räcker inte med en isolerad bygglek. Barnen måste själva naturligt få utveckla leken.
Om de börjar med att bygga en koja, leder detta naturligt till att kojan pyntas och målas.
Koppar och fat ställs på rader på hyllorna, en matta läggs på golvet och vid stugknuten sår
man blommor. Man går till pumpen och hämtar vatten till bevattning och ”matlagning”. Finns
bara material och en stor frihet, vilket också innefattar skydd från dem som vill förstöra, kan
leken hela tiden utvecklas på nytt (Norén-Björn, 1977). Detta leder till lärande, som leder till
utveckling, som leder till nya konstruktioner, som leder till osv....Pedagoger har ett stort
ansvar i att medvetet frigöra tid, plats och någon form av flexibelt material.

Skolträdgård
Vid sekelskiftet var skolträdgårdar ett vanligt inslag i skolarbetet. I samband med
urbaniseringen på 60-talet och den stora inflyttningen till städerna förändrades också villkoren
för skolträdgårdarna. Många småskolor på landet lades ner och skolorna i städerna planerades
inte med utrymme för odlingar. I Danmark, Norge och framförallt Holland har dock
skolträdgårdar hela tiden blomstrat för fullt. Och nu är skolträdgården på väg tillbaka i
Sverige (Bergenzaun, Fernandez, Holmström, 1992).

Konkreta erfarenheter
När man på förskolan, skolan eller fritidshemmet försöker förstå hur människor, djur och
växter lever i en form av växelverkan sinsemellan, leder detta ovillkorligen till obehagliga
upplevelser av föroreningar och nedsmutsning av miljön. Sådana förhållanden får man
givetvis inte undvika och förtiga, även om det kan vara problematiskt att hantera dem, i
synnerhet om barnen inte nått det utvecklingsstadium när förståelse av invecklade
sammanhang är möjlig.  (Jerlang 1997) Det är  viktigt att barnen får uppleva tillfredsställelsen
av att själv kunna påverka sin omgivning, exempelvis genom att odla något eller få sköta om
djur, för att få positiva, konkreta erfarenheter av att själva vara en del av naturen och ha
delansvar för det som händer där.

Sluta planera för lek
När man sätter in leken som en del i barnets totala utveckling märker man att det blir
uppenbart fel att göra särskilda miljöer för lek. Det viktigaste måste vara att planera för rika
upplevelse- och uttrycksmöjligheter. Sedan kan barnet själv bestämma om det vill delta på lek
eller genom arbete. Eva Norén-Björn menar att vi skall sluta att planera för lek, och hävdar att
för att barn ska må bra och utvecklas måste de få variation i upplevelsen av miljön, möjlighet
att delta och ta ansvar, möjlighet att få vara till nytta och tillsammans med vuxna få utföra
viktiga uppgifter. Att samla ris och bränna, att ta upp potatis, att kratta löv och lägga i
komposten och att städa kan göras tillsammans med barn.  Nästa viktiga sak som barn
behöver är en mångfald uttrycksmöjligheter, för att kunna bearbeta och ge uttryck för sina
upplevelser av hur det uppfattar olika roller, konflikter och för att kunna smälta sina
erfarenheter behövs material att kommunicera igenom. Lek är ett sätt för barn att få grepp om
verkligheten. Barn måste få rika möjligheter att uppleva verkligheten och att ge uttryck  åt hur
de upplever den.
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Det är de små detaljerna som gör det
En forskare som undersökt lite äldre barns villkor i ett  bostadsområde, skriver: I lekens form
omvandlar barnen de fysiskt rumsliga förutsättningarna både inomhus och utomhus. Jag har
fascinerats av deras sätt att sätta sin prägel på det egna rummet, hur de kan omvandla två
gräskullar till fotbollsmål och korsningen mellan två gångvägar till en King out bana....
(Rasmusson, 1998 s. 213)
De små detaljerna och elementen kan få stor betydelse ur barns perspektiv. Det går att plocka
smultron på sommaren, hitta nyckelpigor den sista april och gamla möbler att använda i
kojan. Kulan på klätterställningen kan bli en favoritplats och det är kul med gungan där man
kan göra ”äckliga farter på varann”. Barns förmåga att finna positiva möjligheter och att knyta
an till viktiga platser och element i den fysiska miljön är betydande.

Tid
Sist men inte minst fyller vår utemiljö en viktig funktion för avkoppling och återhämtning.
Många barn är stressade och skulle må bra av att få mer obruten tid till sitt förfogande.
Barns vardag är på många sätt planerad och strukturerad i ett tidsschema – det är program från
morgon till kväll. Detta medverkar å ena sidan till att det kan vara svårt att hitta tid och plats
för stillsamma och tidlösa funderingar. Å andra sidan ökar hos en del barn förväntningarna
om att det hela tiden skall hända något nytt.
Efter en första fas av rastlöshet och otålighet kan längre utomhusvistelse vara en hjälp för att
bryta detta ”liv efter klockan”. Lugna och stillsamma totalupplevelser skärper samtliga sinnen
– samtidigt som man ser att det alltid händer något, förr eller senare, även om det inte ständigt
pågår en massa dramatiska skeenden ute i naturen. (Jerlang, 1997)
Barnen bör de erbjudas de möjligheter till lugn och ro, som finns till hands med mer
naturliknande gröna miljöer, kanske en liten odlingslott eller en porlande bäck. Eftersom det
ger många människor, i synnerhet i tidshänseende, upplevelser av mer total karaktär.

Sammanfattning
Efter en ganska ingående litteraturgenomgång har jag kommit fram till följande slutsatser som
motiverar den empiriska studiens uppläggning:
- Fenomenet utemiljö i förskola, skola och fritidshem behöver utforskas ytterligare.
- Lämpligen görs en inventering för att kartlägga och beskriva fenomenet mer ingående.
- Förskola och skola har skilda traditioner i sin syn på lek och lärande, därför vore det
   intressant att jämföra dessa olika typer av utemiljöer.
- Det är viktigt att titta på vilka möjligheter till lek som finns samt vilken typ av lekar som får
   stöd i miljön. Vilken inlärning sker ?

En inventering möjliggör också en viss bedömning av kvalitet och funktionsvärde men med
viss reservation för att, som i många undersökningar, det man tittar efter blir upphöjt till det
enda viktiga. Med funktionsvärden som lek, aktivitet, samvaro och upplevelse bedöms miljön
ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och inte alltid ur pedagogisk synvinkel.
- Graden av föränderlighet och påverkbarhet. Finns det flexibla lekmaterial?
- Finns det något att experimentera med och utforska på egen hand.
- Möjligheter för barnen till självbestämmande och självreglering, Hur har man t ex löst
  förvaringen av löst lekmaterial?

Att funktionsvärdestudien gjorts på likartade offentliga tillrättalagda lekplatser innebär också
att man inte får reda på vilket funktionsvärde en ej tillrättalagd, mer  naturliknande miljö
skulle haft.
- Vilka naturinslag finns?
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Metod

Jag har valt att göra en inventering av barns utemiljöer (institutionella sådana) i en liten
kommun i nordvästra Skåne. Klippans kommun har 15 660 invånare och är därmed av lagom
storlek för att man skall kunna göra jämförelser mellan olika typer av utemiljöer för barn.
Inventeringen gjordes i Mars 2001. (Tyvärr var vädret fortfarande ganska kallt och
utemiljöerna inte så inbjudande).

Urval

Åtta kommunala förskolor ingår i studien, det vill säga samtliga utom en som på grund av
barnbrist endast har elva barn inskrivna. Två så kallade Utegrupper är också undantagna från
studien eftersom de inte har någon fast utemiljö.
Åtta medelstora skolor ingår, varav en  nyligen omvandlats till friskola. Ett par skolor är inte
med i studien på grund av sin storlek, är de för små eller för stora försvåras eventuella
jämförelser.
Sju fritidshem ingår, varav tre finns på förskolor, tre finns på skolor samt ett är helt fristående
med en egen utemiljö.

I kommunen finns också fyra alternativa föreningsdrivna förskolor och fritidshem, jag har valt
att inte ta med dem i studien, eftersom de har helt andra förutsättningar än de kommunala
förskolorna vad det gäller småskalighet; de har färre barn och en annan typ av lokaler.
De hyr gamla hus med en äldre väl uppvuxna trädgårdar, till skillnad från de kommunala
förskolorna som är byggda för ändamålet.

Problem med fysiska avgränsningar

Var skolgården börjar och slutar har i några fall varit svårt att avgöra eftersom ett par skolor
har tomter som gränsar till en liten skogsbacke, i ett fall en liten skog med en damm. Enligt
min bedömning ingår dessa i skolans utemiljö, eftersom barnen vistas där på rasterna.
Vilken utemiljö som hör till en förskola är enkelt att avgöra eftersom förskolegården i
samtliga fall är inhägnad med ett nätstängsel/staket. Det enskilda fritidshemmet var också väl
avgränsat.

Datainsamlingsmetod

Tanken att göra en inventering fick jag när jag läste Lekmiljörådets studie från 1977
där man hade gjort en sådan för att undersöka hur 22 lekplatser såg ut och vad de innehöll.
Kategorierna  stämmer inte helt överens, jag anpassade innehållet något efter den aktuella
kommunens karaktäristika genom att lekredskap och liknande adderades till listan efterhand
som jag fann dem.
Insamlingen av data gick till så att jag helt enkelt besökte de olika utemiljöerna, vandrade runt
där i ca 30 minuter, oftast samtalade jag med någon ur personalen och bad honom/henne att
fylla i ett frågeformulär. Vid samma tillfälle  samtalade jag med ett eller ett par barn (under
ytterligare ca 30 minuter) och fyllde i frågeformulär nr två. Svaren från dessa frågeformulär
kommer inte att redovisas på grund av tids och platsbrist. Men sammanställningen har hjälpt
mig att få en bättre bild av hur personal och barn upplever sin utemiljö.

Därefter  ”kryssade” jag  i rutorna i min inventeringslista när jag tyckte mig ha fått grepp om
vad den aktuella utemiljön innehöll.
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Inventeringslistan består av sju kategorier, varje kategori innehåller sju beståndsdelar,
exempelvis markbeläggning, naturelement och lekredskap. Det jag närmare ville ringa in var:

I.    Vilken typ av gård var det? Vilket markunderlag fanns?
II.   Fanns det möjlighet till gemensamma aktiviteter barn/vuxen? Fanns det natur inslag?
       Något att ta ansvar för?
III.  Vilka förutsättningar fanns för relationer, samtal, avskildhet, rollek?
IV.  Vilka fasta lekredskap fanns?
V.    Vilken mängd fasta lekredskap? Fanns det mer flexibla lekmaterial?
VI.   Fanns det möjligheter för skapande och konstruktion? Aktiviteter som kräver samarbete?
VII.  Fanns det sportutrustning och annat i miljön som stöd för regellekar och sport?

Jag har valt att arbeta med den metod som lekmiljörådet använde sig av för att bedöma
funktionsvärdet hos en lekyta eller ett lekredskap (Norén-Björn, 1977)

Funktionsvärde

Funktionsvärde är enligt lekmiljörådets undersöknings definition en lekytas eller ett
lekredskaps förmåga att stimulera barn till lek, arbete, undersökande beteende och samvaro,
det vill säga till en utvecklande aktivitet under lustbetonade och frivilliga former.
Man ville veta hur redskapen och lekmiljön fungerade utifrån vissa kriterier, nämligen utifrån
utvecklingspsykologisk synvinkel.
I bedömningen av funktionsvärde tog man hänsyn till fem aspekter, nämligen lek, aktivitet
(undersökande beteende, problemlösning, inlärning, aktivitet, arbete) samvaro, sinnes- och
känsloupplevelser och användningsfrekvens.

Jag har tagit med de första fyra i min bedömning men inte tagit med användningsfrekvens,
eftersom det visade sig i lekmiljörådets studie att denna varierade med olika årstider och med
vilka lekredskap som fanns och hur de var placerade samt med olika åldersgrupper.
En genomgående trend i lekmiljörådets undersökning var dock att på de bemannade
lekplatserna tillbringade barnen 75-80% av tiden på markytor av asfalt, gräs, skog, berg och
kullar samt vid de populäraste redskapen som var: sandlåda, bygglek, rutschkana, gungor,
djurhage och bygglådor.
Betydligt mindre frekventerat var lekstugor, gunghästar, klätterställning, regnskydd med bord
och bänkar och liknande. Ner till de redskap som nästan inte användes alls; balansredskap,
bollplank, liten klätterställning av trä samt liggande trädstam.
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Resultat

Inventeringsdiagrammet (bilaga 3) innehåller mycket information om de olika utemiljöerna.
Jag kommer inte att gå igenom de olika kategorierna eller här vidare beröra det som man kan
läsa sig till av diagrammet. Istället kommer jag att bedöma funktionsvärdet enligt aspekterna
lek, aktivitet, samvaro och upplevelse samt framställa en sammanfattning av funktionsvärdet.
Varje aspekt av funktionsvärdet redovisas mer ingående i bilaga 4.
Avslutningsvis görs tre sammanfattande karaktäristika över de för kommunen typiska
förskolegården , skolgården och fritidshemsgården.

Funktionsvärde lek
Då man talar om att ett lekredskap har ett visst funktionsvärde syftar man på hur man sett att
det brukar användas i de flesta fall. Undantag finns naturligtvis, eftersom miljöfaktorer som
tillgången på löst tilläggsmaterial, tryggheten i miljön, de enskilda barnens tidigare
erfarenheter och framförallt i vad mån de vuxna stimulerar barnens lek genom sina
erfarenheter, är faktorer som har visat sig har betydelse. (Norén-Björn, 1977)
Högt funktionsvärde har till exempel bollen, eftersom den är något som roar alla åldrar, är
mångsidigt användbar för olika stadier av lek. Se bil. 4.1 för resultatredovisning.

Funktionsvärde aktivitet
En annan komponent i funktionsvärdet är i vad mån redskapet och/eller markytan inbjuder till
undersökande beteende, problemlösning, inlärning. Till aktiviteter kan också räknas
handlingar med ett bestämt mål, arbete, i vilka barnet får tillfälle att pröva sin förmåga, vara
till hjälp eller delta i skapandet av något. Det kan röra sig om att hjälpa till och bygga en koja,
att plantera och vattna blommor, att bära lövkorgen och tömma den på komposten osv.  De
båda extremerna alltför lätt eller alltför svårt leder till uttråkning och inte till utveckling. Se
bil. 4.2 för resultatredovisning

Funktionsvärde samvaro
En tredje komponent i funktionsvärdet är i vad mån redskapet eller lekytan inbjuder till en
positiv samvaro mellan barn och mellan barn och vuxna.
Däremot ses konflikter mellan barn inte som något nödvändigtvis negativt utan som en
möjlighet för dem att tillsammans lösa uppkomna tvister. Parterna bör vara någorlunda
jämbördiga. Det är konfliktlösningen som avgör i vad mån den kan betraktas som
utvecklingsbefrämjande. En stimulerande miljö med tillgång till vuxenkontakt och ett
rikhaltigt material ökar möjligheterna till gynnsamma konfliktlösningar. Se bil. 4.3 för
resultatredovisning.

Funktionsvärde upplevelse
En viktig aspekt som återfinns i de ovanstående, men som förtjänas att nämnas separat är
sinnes- och känsloupplevelsen. Det är viktigt att barn i sin aktivitet får ta bruk av alla sina
sinnen, för att lära sig att samordna och tolka intrycken. En miljö som ger upphov till allsidiga
sinnesupplevelser har därför högt funktionsvärde. De känslomässiga upplevelserna utgör en
central drivkraft i utvecklingen. De kan vara av olika karaktär dels kroppskänslor, såsom det
trygga gungandet, kittlingen i magen då man åker kana, gungar högt eller hoppar från hög
höjd. En annan typ av känsloupplevelse uppkommer i samband med att barnet löser ett
problem eller klarar att balansera på hög höjd eller lyckas pricka basketkorgen.
Detta är en kognitiv känsloupplevelse. En tredje typ av känslor är de som barnet erfar
gentemot andra individer, det vill säga sociala känslor. Barnets känsloupplevelser är en viktig
del av funktionsvärdet. Se bil. 4.4 för resultatredovisning.
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Sammanfattning funktionsvärde

De utemiljöer som inventerats har alla den fördelen att de är bemannade med vuxna, det ger
ökade möjligheter för att ha flexibla material , bygglek, lekrekvisita tillgängligt.

Lekmiljörådets studie kan tolkas som att det inte är nödvändigt att ha en mängd fasta
lekredskap, det är tillräckligt med några få med ett högt funktionsvärde som kompletteras med
lösa redskap som till exempel cyklar, kärror, grävskopor och bygglådor.
Detta förekom inte alls på de flesta skolgårdar, på förskolegårdarna fanns det i regel cyklar
men i övrigt inga lösa redskap.

Möjligheter till skapande och konstruktion begränsade sig i stort sett till sandlådan.
Mycket ovanligt var flexibelt lekmaterial, bygglek, egentillverkat material t ex lådbil.
Miljöerna var mycket välstädade, att barnen lekte med upphittat ”skräp” förekom inte.
Det fanns större tillgång till naturmark på skolgårdarna än på förskolegårdarna

Den öppna platta förskolegården var utsatt för väder och vind, med få avskilda vrår som kan
erbjuda ro och ostörd lek. Utmaningar för de minsta saknas i form av kuperad terräng, stora
stenar, vatten etc. Löst material för lek saknas utom i form av sandlådetillbehör.

Skolgården skiljer sig från förskolegården, främst genom sin asfaltbeläggning, vilken hade
hög användningsfrekvens i tidigare studier.  Skolbarn sitter stilla inomhus i högre
utsträckning jämfört med förskolebarn. Tillväxten av muskler ökar under de tidiga skolåren,
så under skoldagens korta raster har barnen naturligtvis ett stort rörelsebehov. Tyvärr saknas
utmaningar för de äldsta, de behöver spänning i någon form med risk i proportion till
lekvärdet.

De flesta skolor har lite material för lekar och spel. Sportutrustningen är trasig, sliten och
behöver kompletteras. Få skolor har löst förvaringen av materialet på ett bra sätt, så att det blir
lätt tillgängligt för barnen samtidigt som de själva ansvarar för att det blir inlåst efter
skoldagens slut.

Under skoldagens korta raster utvecklas sällan rollekarna, men när fritidshemmen har samma
utemiljö finns det mer tid. Då behövs det några avskilda vrår, några bygglådor och kanske ett
par lekstugor i en liten ”by” skulle ge ny näring åt den lek skolbarn från 6 år så väl behöver
som motvikt till skolans prestationskrav.

Man kan konstatera att det skiljer avsevärt mellan förskolan och skolans utemiljö.
De åtta förskolornas utemiljöer är påfallande lika varandra liksom skolgårdarna som
har stor inbördes överensstämmelse. Det fristående fritidshemmets utemiljö har stora likheter
med förskolans utemiljö.
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Karaktäristik Förskolegård

Förskolans utemiljö, det vill säga den tomt som omger förskolan, utgörs av en plan gräsyta. I
denna finns en smal asfalterad cykelbana. Tomten är inhägnad med ett ca 120 cm högt
nätstängsel. Tomten är endast i undantagsfall kuperad men man har på några håll anlagt en
konstgjord backe eller kulle. De flesta förskolor har en enkel eldstad/grillplats gjord av ett
runt cementrör. Några bord med fasta bänkar av oljat trä finns så att man kan sitta ute. De
typiska fasta lekredskapen är en nergrävd båt, några bildäcksgungor + 1 babygunga, en kort
bred rutschkana, en liten klätterställning av trä, några nergrävda stubbar samt en liggande
trädstam att gå balansgång på. En sandlåda, och sandlådetillbehör som hink och spade finns i
ett låsbart förråd en bit bort. I förrådet finns också 6-7 cyklar av tålig modell med små gummi
hjul. De flesta har tre hjul.

Karaktäristik Skolgård

Den typiska skolgården i Klippans kommun utgörs av en stor asfaltplan med en intilliggande
gräsyta. Fyra skolor har naturmark nära inpå, två har en viss nivåskillnad upp till  gräset. Två
skolgårdar är helt platta men även här har man gjort små försök att skapa låga gräskullar,
tyvärr slits gräset bort innan det hinner växa till. Invid skolans väggar finns det några fasta
bänkar. De lekredskap som är vanligast förekommande är några bildäcksgungor, en kort bred
rutschkana, en klätterställning av trä samt voltredskap i form av bommar i olika höjd. På
asfalten är några enkla hagar målade. På gräset står ett par fotbollsmål. Något som återfinns
på alla skolor är basketkorgen. Det finns lite hopprep, bollar och bandyklubbor.

Karaktäristik Fritidshemsgård

Tre av fritidshemmen finns på förskolor och tre finns på skolor samt ett är fristående. Det
fristående fritidshemmet är ganska likt de som finns på förskolorna, där leker barnen i en
lekstuga, snickrar lådbilar och spelar landhockey eller cyklar. De tre fritidshemmen som finns
på skolor har även de sandlådetillbehör, men här gräver man i längdhoppsgropen. Skolgården
erbjuder inte den typen av fasta lekredskap såsom lekstuga, båt, eller tåg. Även möjligheten
att leka med yngre förskolebarn saknas här. Å andra sidan finns det naturmark nära inpå, så är
inte fallet för fritidshemmen på förskolorna. Däremot har två av tre bygglek ute.
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Slutsatser

Barnen vistas i de inventerade utemiljöerna i stort sett varje vardag, minst 2-3 timmar per dag.
Det får mig att dra slutsatsen att behovet av föränderlighet och flexibilitet är  lika stort om inte
större, jämfört med hur det var på de allmänna lekplatser som ingick i Lekmiljörådets studie.
Att barns möjligheter till skapande och konstruerande lekar, där man bland annat övar
samarbete, är begränsade,  leder till att andra typer av individuella övningslekar, tävlingar och
regellekar med stor konkurrens uppmuntras istället.

Stödet för fantasilek i form av tid, plats och material lever inte upp till vad som sägs i
styrdokumenten. Personalen har troligen fortfarande inte förstått värdet av barns
”konstruktiva och kreativa” lekar.
Det är inte bristen på ekonomiska resurser som är den största orsaken utan bristen på kunskap.

Alla spänningsmoment och möjligheter till minsta risktagande är effektivt eliminerade.
Slentrian och tråkig rutin lurar på både barn och inte minst personal i dessa torftiga och
händelsefattiga miljöer. Vi behöver rika sinnesupplevelser och föredrar en utemiljö som
förändras med årstid och väderlek men som också till sin konstruktion är föränderlig och
flexibel.

Barn och ungdomar som växer upp vill och behöver få påverka sin miljö, om de inte får
chansen kan det ta sig destruktiva uttryck genom vandalism och förstörelse. Vi bör ge barnen
ett ökat inflytande snarast.

Egna funderingar och spekulationer är att utifrån mitt socialkonstruktionistiska synsätt ter det
sig så att om denna barnsyn fick råda, skulle det så småningom avspegla sig i våra utemiljöer
för barn. En pedagog som utgår ifrån att alla barn är intelligenta på olika sätt, kanske  ser det
som sitt ansvar och som en pedagogisk utmaning att skapa miljöer som rymmer utmaningar
för alla olika barn. Det blir åter en fråga om utbildning.

Diskussion

Det socialkonstruktionistiska synsättet är än så länge inte så vanligt i den pedagogiska
praktiken, det ligger något närmare förskolans tradition än skolans. En del av den forskning
som jag refererar till i den här uppsatsen, till exempel kvalitetsbedömningen, är gjord inom
förskolan. Trots det menar jag att de avsnitten är fullt tillämpbara även inom skolan.



27

Resultat i förhållande till det valda tillvägagångssättet

Motivet att låta förskolans läroplan (Lpfö 98) bli en förordning är, enligt Barnomsorg- och
Skolakommittén, att den pedagogiska verksamheten skall tillmätas samma vikt för barn i
förskoleåldern som för barn i skolåldern. Daghem som begrepp har ersatts av begreppet
förskola. Förskolan blir första steget i ett sammanhållet utbildningssystem för barn och unga
från ett till sexton år. Genom förskolans läroplan vill regeringen ge förutsättningar för att
redan i förskolan kunna skapa en grund för det livslånga lärandet och stimulera den
pedagogiska debatten och utvecklingen i förskola och skola. Det nya är att det
barnpedagogiska perspektivet lyfts fram och att förskolan i första hand skall vara till för
barnets egen omsorg och lärande.
Detta är skälet till att jag i mitt syfte,  valt att utgå till viss del från styrdokumenten för att
skapa en ”bättre” utemiljö. Det finns naturligtvis en mängd anledningar till att förhålla sig
kritisk till politiska styrdokument såsom läroplaner, men jag menar att man trots allt kan se ett
samband mellan de kriterier för god kvalitet i förskolan som Kärrby anger i sin studie
(Kärrby, 1992) och en del av de mål och riktlinjer som återfinns i Lpfö 98, särskild  avsnitten
Barns inflytande och Förskola och hem.

Den valda metoden har brister, det är svårt att avgöra funktionsvärdet hos ett visst fast
lekredskap utan att göra mer observationer.
Men med ledning av den funktionsvärdeundersökning jag fann hos Norén-Björn, 1977 anser
jag mig kunna dra vissa slutsatser. Det är då viktigt att komma ihåg att trots att man i den
undersökningen var tveksam till värdet hos många fasta lekredskap så rörde det sig om
allmänna lekplatser som barnen besökte då och då, man kan anta att de fasta lekredskapen i
det sammanhanget behåller sitt nyhetsvärde och barnens intresse under en längre tid än om
de, som i min undersökning, hade funnits i en utemiljö där barnen vistas flera timmar varje
vardag.
Jag vill påstå att de statiska oföränderliga lekredskapen snabbt mister sitt lekvärde om man
inte tillför ny rekvisita i form av tillbehör och löst material, så att förändringar och nya lekar
blir möjliga.

En inventering visar inte hur barnen leker i de olika miljöerna, detta kompletteras till viss del
genom litteraturstudierna men det ger naturligtvis inte en fullständig bild.
Funktionsvärde-metoden springer ur ett utvecklingspsykologiskt synsätt. Det fokuserar inte på
miljön som ett pedagogiskt medel att nå målen, men lyfter fram lek, aktivitet, samvaro och
upplevelse. Funktioner som bidrar till utveckling, lek och lärande.
Att utemiljön har en pedagogisk potential för studier och experiment inom naturkunskap,
biologi, fysik, miljövård har inte betonats. Att utveckla outdoor education, ge varje skolklass
ett eget uteklassrum, anlägga en skolträdgård och så vidare är kanske nästa steg i utvecklingen
av utemiljön på skolorna. Det finns några skolor, bland annat i England, att lära av och låta
sig inspireras av. Dock krävs det någon eller några pedagoger som är eldsjälar för att driva på
en sådan utveckling.
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Många lekredskap utan funktionsvärde

För att återknyta till tidigare forskning så var det påfallande många av de fasta lekredskap jag
fann, som tillhörde den grupp som lekmiljörådet redan 1977 konstaterade inte användes alls
av barnen.
Idag, 24 år senare, kan man inte säga att barnens utemiljöer har utvecklats. Tvärtom, då ett
material som bygglådor som hade hög användningsfrekvens då, förekom inte någonstans vid
min inventering.
Nu som då saknar många lekplatser eller utemiljöer något som tillfredsställer de vuxnas
behov av kontakt, stimulans och meningsfull aktivitet.
Att barn föredrar att vistas i mer naturliknande miljöer och inte bryr sig så mycket om färdiga
lekredskap blir bekräftat när man ser sig om på förskolegårdar.
Om detta skrev Eva Insulander i sin bok ”Förskolans Utemiljö”, från 1977, där hon påtalar att
vi måste sluta satsa på statiska lekredskap i övermått och istället måste gå in för att skapa en
miljö som lämpar sig för skapande och aktiviteter  för barn och vuxna i samverkan. Redan på
70-talet var detta ett känt faktum.

Den pedagogiska miljön har i forskningen visat sig vara mycket olika beroende på
personalens förhållningssätt. Ekholm & Hedin (1993) talar om pedagogiskt klimat.
De vuxnas påverkan är sällan direkt utan snarare indirekt genom att de observerar, drar
slutsatser och därefter lägger tillrätta barnets omgivning så att tillfälle bjuds för barnet att vara
aktivt på egen hand. Detta arbetssätt har också visat sig vara det mest befrämjande för
inlärning hos barn på lågstadiet (Kärrby, 1992).

Varför ser det ut som det gör, funderingar utifrån Kärrbys Kvalitetsstudier
Metoden med intersubjektiva bedömningar vars kriterier fastställts i grupp känns inte
genomförbar, så det blir endast en mer subjektiv bedömning.
Dagens instutionella utemiljöer för barn avspeglar en tradition, en tro på en generallösning.
Man ville skapa en outslitlig, underhållsfri, oföränderlig redskapspark för alla barn. (I alla fall
alla ”normala” barn)
Dessa miljöer avspeglar också en syn på barnet, detta barn som individuellt skall öva sin
motorik. Huvudsyftet med att vara ute är att få någon form av fysisk träning.
Hade man utgått ifrån det kompetenta, forskande barnet kunde man skapat kognitiv stimulans
med hjälp av till exempel natur. Istället för att betala dyrt för en färdig klätterställning kunde
de medlen använts till att skapa kuperad terräng med många olika typer av markyta, riktiga
träd att klättra i och varför inte fruktträd och bärbuskar.
Ser man människan som en social varelse vill man skapa förutsättningar för relationer, social
interaktion, genom olika typer av lek och skapande. Naturliga mötesplatser för umgänge och
samspråk behövs i form av skyddade sittgrupper, stora stenar, några stockar, avskilda vrår.
Så att barnens utemiljöer ser ut som de gör kan hänga samman med en syn på barnet som en
tom påse som vi vuxna skall fylla med bra saker som en god hälsa och välutvecklad motorik.

Varför ser det ut som det gör, fortsatta funderingar
Hur utemiljöerna ser ut kan till en del  bero på organisatoriska förändringar, 1971 inrättades
lekmiljörådet, som blev barnmiljörådet 1976, och lades ner 1994. Idag har vi barnombuds
mannen men inga tvingande regler eller bestämmelser vad  gäller yta per barn eller lekmiljöns
beskaffenhet.  Vid årsskiftet 1997-1998 övergick tillsynsansvaret för barnomsorgens
verksamheter från Socialstyrelsen och länsstyrelserna till Skolverket. Tillsynsansvaret som
tidigare låg på länsstyrelsen har flyttats över till kommunerna själva.
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Ytterligare en möjlig förklaring kan vara att kommunernas ekonomiska situation har
försämrats under nittiotalet. Resurser för vaktmästare, tillsyn och skötsel har minskat.
Dock har varje resultatenhet en vaktmästare som åker runt och klipper gräs och beskär träd
och buskar. De har svårt att hinna med underhåll och reparationer av lekutrustning.

I Klippans kommun gjorde man en besiktning av alla utemiljöer i juni 1999, de lekredskap
som inte svarade mot den nya  EU normen togs bort och har inte ersatts med något nytt. Detta
hade i många fall inte behövts eftersom det är vid nyanskaffning av lekredskap som man bör
beakta att redskapen motsvarar EU-standard.

Resultatets konsekvenser för praktik och kunskapsutveckling

Personalen verkar ha kapitulerat, utemiljön är någon annans ansvar. Det är möjligt att den
hierarkiska och organisation som råder, med uppdelat ansvar för utemiljöerna kan och bör
förändras. Att få personalen motiverad att själva ta mer ansvar för utemiljön hänger troligen
samman med deras  reella möjligheter i form av tid, kompetens och ekonomiska resurser.
Ett sätt att väcka intresse för att påverka, förändra och utveckla utemiljön tror jag går genom
fördjupade studier och diskussioner inom arbetslaget. Det ligger en pedagogisk utmaning i att,
till exempel försöka implementera våra läroplaner i utemiljön.  Sammanfattningsvis kan man
väl säga att vi vet för lite om varför det ser ut som det gör, detta bör vi försöka förstå och
förklara bättre genom mer forskning.

Barn i vår tid, ur materiell synvinkel, har det med all säkerhet bättre än förr, de är friskare, de
har fler leksaker, de lever nära sina föräldrar och de har fått chansen att vistas på förskola,
vilket allt är förbättringar. Men man kan knappast tala om en lyckligare barndom, utan vidare,
eftersom de samtidigt har skiljts från de vuxnas arbetsliv, är mera isolerade och starkt
pressade till konsumtion och underhållning. De tillbringar  en stor del av sin tid på förskola
och fritidshem. Detta innebär, paradoxalt nog, att leken – i synnerhet rolleken – har blivit
ännu viktigare numera. Dels eftersom barn inte längre tillåts följa med och imitera de vuxnas
liv, utan tvingas ”fantisera ihop” vuxenlivet i sina lekar för att skapa identifikationsmodeller,
dels för att leken är en av de viktigaste förutsättningarna för deras självförvaltning.

Vad får allt detta för konsekvenser för praktiken? Detta resonemang borde i förlängningen
innebära att kraven på pedagogiken inom förskola, skola och fritidshem inte varit tillräckligt
stora vad det gäller att skapa förutsättningar för barns lek.
Vill man utveckla den pedagogiska miljön och skapa ett tillåtande, för leken gynnsamt
”klimat”,  bör man nog rikta in sig på personalens attityder och förhållningssätt.
Det optimala borde vara att göra en före och efter studie, det vill säga först göra omfattande
barnobservationer under olika årstider av en institutionell utemiljö – därefter tillsammans med
personal, barn och föräldrar förändra utemiljön, med hänsyn till den kunskap som finns om
funktionsvärde. Slutligen göra nya observationer och se hur barnens beteende och lekar
förändrats.

De fysiska ramar som omger barnen dagligdags har också betydelse för deras förhållande till
den levande naturen och till naturmaterialen. Inspirerande omgivningar inverkar stimulerande
på deras upplevelse och erfarenhetsvärld. De barn som vistas utomhus en stor del av sin totala
vistelsetid i den här typen av händelsefattiga, tämligen torftiga miljöer får mindre stimulans.
Skillnader mellan förskolans och skolans utemiljö gör också att det skiljer mycket för de
skolbarn som har sitt fritidshem på förskolan och de som stannar kvar på skolan under
eftermiddag/ kväll. I regeringsförklaringen i mars 1996 slogs det fast att förskolan, skolan och
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skolbarnomsorgen skall integreras för att skapa en helhet i den pedagogiska verksamheten för
barns utveckling och lärande. Slentrian och uttråkning bland lite äldre barn kan leda till
förstörelse och vandalism. Så det är redan hög tid att börja förändra skolgårdarna till förmån
för leken.

Ett problem som bör diskuteras är huruvida det pedagogiska syftet med miljön kan komma i
konflikt med brist på styrning i verksamheten?
Jag har tidigare bland annat hos Isling (1984) fått lära mig att det gynnar de starka barnen om
man har en lösare struktur på verksamheten. Vill man hjälpa de svagare bör man ha fast
struktur. Var hamnar vi då om vi vill ha en ökad struktur i den pedagogiska miljön, med fler
utmaningar och möjligheter för barnen att utforska , skapa, konstruera, leka och lära samtidigt
som barnen får mer frihet i form av självreglering, självförvaltning, självbestämmande?
En intressant frågeställning att utforska vidare på. Kan miljön vara styrande/strukturerad utan
att man hemfaller åt behaviorism? Om pedagogen hyser tillräckligt stor tilltro till barnet, då
vågar denna kanske arbeta med det som Eisner kallar för progressiva mål. Det vill säga att
man utsätter barnet för en upplevelse, som det sedan får bearbeta och ge någon form av
uttryck för.

Strander & Torstensson-Ed, (1999) beskriver barns och vuxnas syn på lärande ur ett
barnperspektiv. Bland annat gick ungdomarna tillbaka till sina gamla förskolor och skolor för
att berätta och beskriva sina minnen  och erfarenheter därifrån för forskarna,  men tyvärr berör
man inte utemiljön så mycket. Studien bygger på ungdomars egna berättelser om sin skola
och förskola. Här konstateras att barnens olika världar bildar en helhet, och att barn
kompenserar eventuella brister i en miljö med något de finner i en annan miljö. Något för
fortsatt forskning att ta reda på vilka kompensatoriska miljöer barnen har. Mina samtal med
barn under inventeringen pekar på att ju yngre barnen är desto mer dominerar den offentliga
utemiljön. Eftersom barnets hjärnan fördubblas i storlek mellan tre och sex års ålder
(Bergström, 1991), så kanske det är barnen i förskoleåldern som behöver mest omväxling och
stimulans?

Det jag vill att barn framför allt skall lära sig i sin utemiljö är att leka, därefter kommer detta
med att lära sig att lära sig (metakognition). Barn är så oerhört olika men alla barn är någon
gång koncentrerade. Att lägga märke till vad som fascinerar och intresserar varje enskilt barn.
Det är pedagogens uppgift att utmana barnet att på olika sätt gå vidare, att utveckla
”intelligenta” situationer.
Det har vi gemensamt alla, att vi är olika. Det är värdefullt menar jag, att ta tillvara denna
mångfald, gärna lyfta fram våra olikheter i pedagogiska sammanhang. Här kan man även få
stöd i miljön om den är rik, varierad och visar på mångfald på olika sätt. Ger vi barn
möjligheten att få vistas i en ”rik” miljö, då finns det något för varje barn att upptäcka och
utforska.
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Bilaga 1

Litteratursökning

Vid sökningen av litteratur har jag gått till väga så att jag har sökt i ”Libris”, som är de
nationella bibliotekskatalogernas datanät.
De sökord som jag använde var: Lekplats (32 träffar) Pedagogisk + miljö + barn (30 träffar)
Utemiljö + Barn (29 träffar), Pedagogisk + Utemiljö (10 träffar) Förskola + Utemiljö (4
träffar), Utemiljö + Skola (2 träffar) Förskolegård – (inga träffar), Barn + Lärande + Miljö (6
träffar) Skolgårdar, Barn + Utomhus, Pedagogisk Metodik + Förskolan, Barn + Natur, Barn +
Miljö, Landskapsarkitektur med flera närliggande ord och ordböjningar.

Jag var inte nöjd med resultatet så jag gick över till avancerad sökning med utländsk titelinfo.
Sökord: Playground + Children (78 träffar), Outdoor Environment Children (6 träffar varav 5
saknas vid svenska bibliotek) Schoolyard.  Alternativt: School, Preschool, Educational,
Pedagogical, Play,  och/eller - environment, - facilities, -  research, -experience.

De titlar jag funnit sökte jag efter i ”Lolita” som är Lunds Universitets biblioteksdatanät samt
i ”Vega” som är Malmö Högskolas Bibliotekssystem. På så sätt lånade jag hem sammanlagt
ett fyrtiotal böcker i omgångar. Ytterligare några böcker fjärrlånade jag från andra bibliotek.
Vid en andra sållning sovrade jag bort de som inte verkade ha vetenskapliga belägg för sina
påståenden. Via några av böckernas referenslistor fann jag ytterligare relevant litteratur.
Slutligen sökte jag i tidskriften ”Educational Rewiew” som är en ämnesöversikt i pedagogik,
med ganska litet resultat.

I



Bilaga 2

Inventeringskategorier

Kategori I. II.

Förskolegård Odling/Trädgårdsland
Skolgård Naturmark (kuperat)
Fritidshemsgård Kulle,.backe f snölek m.m
Asfalt belagd Stora stenar
Gräsmatta Klätterträd
Annat underlag,plattor,grus Vatten, bäck, damm el. likn
Eld Djur

III. IV.

Avskilda vråer Gungor bildäck antal
Bänkar Rutschkana
Sittgrupp m bord Gungbräda
Regnskydd, tak Djurgunga på spiral
Lekstuga el likn Klätterställning
Båt Linbana  / = end. Lian
Tåg, Brandbil Hinderbana / =Balansredskap

V. VI.

Få fasta lekredskap Upphittat ”skräp”
Många fasta lekredskap Kojbyggarmaterial tex filtar,presenning
Liggande träd Sandlådetillbehör, hinkar, spadar,
Bommar (Voltredskap) Större sandlådetillbehör grävmaskiner,
Flexibelt lekmaterial Trädgårdsredskap, krattor, lövkorg,
Bygglek/Utesnickis Vattenlek, slang, spridare, dusch
Egentillverkat tex lådbil Målade saker, Hagar m.m

VII.

Fotbollsmål
Basketkorg
Pingisbord, Inlinesramp,
Bollplank
Sportutrustning, bandyklubbor, bollar, tennisracket
Övrig lekplatsutrustning tex hopprep, styltor
Cyklar

II



Bilaga 3.1
Inventeringstabeller Förskolor och skolor

Kommunal förskola Antal
platser

Barn
placerade

Ålder I II III IV V VI VII

Hermelinen 42 43 1-5 • • • • • • 2 • • 4 • • / • • • • •
Linnea 46 46 1-5 • • • • 2 • • • 6 • • • • • • • •
Nejlikan + Akutförskola 41 41 1-5 • • • • 4 • • • • • • • •
Skogsbrynet 35 36 1-5 • • • • • • • • • • 3 • • • 4 • • / • • • • • • • • •
Miljöförskolan Täppan 49 49 1-5 • • • • • • • 4 • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Värdshuset 49 52 1-5 • • • • • • • • • 5 • • • • 6 • • / • • • • • • • • • • •
Pilagårdens förskola + 30 32 1-5 • • • • • 2 • • 3 • • / • • • • •
Pilagården Barnskola F-1-2 60 6-8 • • • • • 2 • • 3 • • / • • • • • •
Spelet + 18 20 1-6 • • • • 2 • • 3 • • • / • • • • • • • • • •
Spelet Barnskola  F-1 23 6-7 • • • • • • • 2 • • 3 • • / • • • • • • • • • • •

Kommunala skolor Elever
6-7 år 8-9 år 10-12 år

I II III IV V VI VII

Antilopenskolan 56 54 72 • • • • • • 4 • • • • • • • • •
Bofinkenskolan 59 55 79 • • • • • • • • • 3 • 7 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bruksskolan 19 6 - • • • • • • • • • • • • 4 • • • 4 • • • / • • • • • • • • • • • •
Pilagårdsskolan - 29 73 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Snyggatorpsskolan 55 39 141 • • • • 6 • 4 • • • • • • • • • •
Stidsvigsskola 28 39 26 • • • • • • • • • • • 4 / • • • • • • • • • • •
Vedbyskola 57 71 69 • • • • • • • • • 5 • • • / • • • • • • • • • • •
Friskolor

Krika bygdeskola 32 30 41 • • • • • • • • 4 • • • / • • • • • • • • /
III.
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Inventeringstabell  Fritidshem

Kommunala Fritidshem Antal
platser

Barn
placerade

Ålder I II III IV V VI VII

Mullvaden (Bofinkenskolan) 20 25 6-10 • • • • • • • • 3 • 7 • • • • • • • • • • • • • • •
Kulan (Stidsvigs skola) 28 27 6-10 • • • • • • • • • • • • 4 / • • • • • • • • • •
Solrosen(Vedby skola) 22 24 6-10 • • • • • • • • • 2 • • • • • • • • • • • • • •
Hermelinen 49 43 6-10 • • • • • • 2 • • / • • • • • • • • • •
Linneas Fritidshem (Fsk) 19 25 6-10 • • • • 2 • • • 6 • • • • • • • • • •
Pilagårdens Fritidshem (Fsk) 29 23 6-10 • • • • • • 2 • • 3 • / • • • • • •
Spelets Fritidshem (Fsk) 26 19 6-10 • • • • • • • 1 • • 3 • • • • • • • • • • • • • •

IV.



Bilaga 4.1

Funktionsvärde lek

Kategori I
Gräs och framförallt asfalt har visat sig vara bra underlag för lek, det som saknas är andra
typer av markbeläggning, gärna grus och sten som är möjlig att gräva i eller förändra på annat
sätt.
Jag ser den förhatliga asfalten i ett delvis nytt ljus, som  värdefull för barnens övnings och
regellekar. Något som borde vara lätt att göra är att måla saker på asfalten,  för olika spel och
lekar. En väg till förnyelse för till exempel en skola som Snyggatorpsskolan, som har väldigt
stora asfaltplaner och idag tar emot barn från 6 års ålder.
Kategori II
En förskola har en skyddad naturtomt med uppvuxna lövträd. Det är inte alla förunnat.
På en av de nybyggda förskolorna har man gjort tomten kuperad och på så sätt skapat
skyddade vrår för barnens lek. De övriga förskoletomterna är platta och utsatta för väder och
vind. En stor bristvara är klätterträd och stora stenar, särskilt barnen på Täppans förskola
önskar sig detta.
Kategori III
En lekstuga med inredning och löst lekmaterial är en omtyckt lekplats på Hermelinens
fritidshem. För övrigt är både tomten och lekredskapen nerslitna.
På Pilagårdens förskola har barnen funnit små avskilda vrår för lek, inne under de stora
vinbärsbuskarna.
Kategori IV
Många skolgårdar har för få lekredskap och för lite variation. På fyra av skolorna togs
klätterställningen bort i samband med att de nya EU-normerna kom. Antalet barn per gunga
är på sina håll över trettio. (På Pilagårdens förskola och barnskola är de 92 barn som samsas
om tre bildäcksgungor.) En skola har inte några gungor alls.
Kategori V
Flexibelt lekmaterial saknas, inte någonstans fanns det någon bygglåda. På ett fritidshem hade
man bygglek och på en förskola snickrade man på en indiankoja. Några få egentillverkade
saker fann jag.
KategoriVI
Det kan ju till viss del bero på årstiden, men det var otroligt välstädat överallt. Gårdarna såg
rensopade ut, det fanns knappast en liten pinne eller sten som störde ordningen.
Kategori VII
Fotboll och även landhockey var vanligt på skolor och fritidshem, också hälften av
förskolorna hade fotbollsmål. En typisk skolföreteelse var basketkorgen, som fanns på alla
skolor utom en, dessvärre hade inte någon skola en basketboll.

På den otypiska förskolan Värdshuset finns sandlådetillbehören i en stor plastlåda med låsbart
lock precis intill sandlådan. I den stora  båten kan man klättra, bygga med olika lösa tillbehör
till exempel bildäck. På den kuperade skogstomten finns det gott om klätterträd och avskilda
vrår, naturmaterial som pinnar, löv och ekollon.
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Bilaga 4.2

Funktionsvärde Aktivitet

Kategori II
På Stidsvigs skola och fritidshem har man en bäck som rinner i bortre tomtgränsen, den är en
stor tillgång i barnens undersökande, och utforskande.
I skogen nedanför Bruksskolan finns det en damm. På våren går barnen dit och håvar efter
olika vattendjur och insekter. För övrigt fanns det inte några vattendrag anlagda någonstans.
På miljöförskolan Täppan odlar man bland annat tomater i sitt stora växthus, ute i
trädgårdslandet odlar man bland annat potatis. Mitt på gården står en gammal pump så att
barnen kan pumpa upp vatten och vattna alla odlingar. I olika hörn av tomten har barnen
byggt flera sorters kojor, behöver de något mer kan de gå till snickarboden som finns i
närheten.
På Värdhuset samlar barnen maskrosblad och matar sina kaniner eller ger dem nytt friskt
vatten. Det var det enda stället som hade djur.
På Bofinkenskolan har varje klass en egen rabatt framför skolhuset där barnen odlar blommor
och grönt. Bakom gymnastiksalen står det några höga träd där barnen har byggt en stor koja.
De ovanstående exemplen hör till de mer sällan förekommande aktiviteterna.
Kategori V
Möjligheter till skapande och konstruktion var ovanligt. Förskolan Täppan och fritidshemmet
på Spelets förskola hade sina snickarbodar i nära anslutning till gården.
Kategori VI
Sandlådor finns på de flesta håll och är oftast rejält stora. Sandlådetillbehör har barnen
tillgång till överallt utom på Pilagårdskolan och Antilopenskolan. Det man skulle kunna göra
ytterligare, eftersom sandlådan är så populär, är att inrätta ytterligare en sandlåda med tillgång
till vatten för att öka komplexiteten. På Täppans förskola fanns det flera olika sandlådor och i
dem stod det små bakbord/affärsdiskar med regntak över, dessa nyttjades flitigt.
I 5 av 23 besökta utemiljöer hade barnen tillgång till någon form av material att bygga kojor
av. Ett mycket enkelt material som användes på en mängd olika och kreativa sätt av barnen.
Kategori VII
Cyklar fanns på alla förskolor utom två. Antilopenskolan hade cyklar eftersom de har en
integrerad särskola. På Krika skola får barnen lov att ta med sina egna cyklar en dag per
vecka.
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Bilaga 4.3

Funktionsvärde Samvaro

Kategori I
De flesta förskolor har en enkel eldstad/grillplats, även tre av skolorna samt det fristående
fritidshemmet.
Kategori II
Djur förekom på en förskola där man hade kaniner.
Kategori III
Värdshuset, vid sidan om det stora bordet och bänkarna finns det tre små sittgrupper med bord
i lagom barnhöjd.
På Bofinkenskolan har man mitt på gården, planterat buskar (tänkt att bli bersåer) runt några
sittgrupper.
Kategori V
Bommar eller voltredskap fanns på alla skolor utom två men endast på en förskola. Norén-
Björn (1977) säger såhär om volten, ”påtagligt är att volten används mycket på vissa
lekplatser och inte alls på andra. Detta beroende på hur centralt redskapet är placerat och på
vad barnen har för alternativ. Barnen från ca fem år slår volt, hänger i knäveck, gungar i par.
Det sociala samspelet betyder mycket. Man jämför vilka konster man klarar. Främjar rörelser
där barnet lyfter sin egen kroppstyngd, vilka enligt gymnastisk expertis är viktiga. Stänger
med högre höjder lockar även äldre barn. En låda som komplement gör att mindre barn når
upp och kan göra enkla rörelser som att hänga i armarna.” (s 213)
Kategori VI
Trädgårdsredskap fanns på de 6 ställen som hade någon form av odlingar. Att räfsa löv, sopa,
bränna löv och andra enklare former av underhåll och skötsel kan vara ett sätt för personalen
att vara mer aktiv. Barnen får positiva förebilder  och vill ofta hjälpa till.
Kategori VII
Förutsättningar finns överallt för regellekar, spel och olika sporter för att öka samvaron
mellan barn och vuxna. De vuxna jag såg ute var rastvakter eller stod flera vuxna tillsammans
och småpratade. På skolorna hade gymnastikläraren tillgång till brännboll, slagträ, lagband
och bollar. Pilagårdsskolan har som tradition att lärarna möter eleverna i en brännbollsmatch
per år.
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Bilaga 4.4

Funktionsvärde Upplevelse

Kategori I
Att springa barfota på olika typer av markytor stimulerar känselsinnet. Endast en förskola
hade grus och singel på en del av gården. En liten yta med markbeläggning av cementplattor
fanns på hälften av förskolorna.
Kategori II
Täppans och Bofinkenskolans odlingar gav barnen rika upplevelse både för syn, smak och
doft.
Klätterträd hade barnen på 3 av 8 förskolor, på 3 av 8 skolor (varav två med fritidshem)
Kategori III
Under regntaket i det runda huset på Bofinkenskolan kan man sitta och lyssna på regnet. När
det blåser eller haglar blir det extra spännande.
Kategori IV
För de lite äldre barnen finns det på Snyggatorpsskolans gård en linbana, den ger en
spännande åktur, det enda lekredskap jag fann som erbjöd spänning för de lite äldre barnen.
På Bofinkenskolan och Stidsvigsskola har man monterat ner sin lian-gunga och på Krika
skola en stor traktordäcksgunga på grund av att de inte var EU-godkända.
Spelet hade kommunens enda rutschkana längre än 3 meter, en av de få rutschkanorna som
var förankrad i en backe. Den används flitigt, för den bjuder barnen på en hissnande
upplevelse.
KategoriVI
Möjlighet till vattenlek har stor betydelse för de barn som vistas hela sommaren på förskolan
eller fritidshemmet. Utedusch i trädgården fanns på två av de nyare förskolorna. På Spelet och
Hermelinen tar man fram vattenslang och spridare.
Kategori VII
På Pilagårdsskolan har några föräldrar hjäpt barnen att bygga en enkel inlinesramp. De barn
som har hjälm, handledsskydd, armbågsskydd och knäskydd får åka skateboard och inlines på
densamma. Den utnyttjades flitigt och var populär bland eleverna. Bland föräldrar och lärare,
ständigt diskuterad och ifrågasatt på grund av säkerhetsskäl. Under det enda läsår som rampen
har funnits på skolgården har inga olyckor skett.
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