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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den rumsliga utformningen av 

utomhusmiljön i förskolan främjar inkludering av barn i åldrarna ett till sex år där 

möjlighet till olika typer av lek och pedagogisk verksamhet understöds. Studien är förlagd 

till Mullvadens förskolegård på Södermalm i Stockholm. Det är en kvalitativ studie där 

observations-, intervju-, enkät- och litteraturstudier har genomförts. I resultatdelen har tre 

tematiska områden lyfts fram; åldersanpassning, rumslighet och pedagogisk verksamhet. 

Genom designprocessen har sedan dessa tematiska områden brutits ner till temat för 

gestaltningsförslaget; variation och kontrast. Empirin och teori ligger till grund för 

gestaltningsförslaget och har utförts för att undersöka förutsättningar, problem och 

visioner. Resultatet av studien visar att det finns potential för att, genom rumsliga 

element, förbättra förutsättningarna för inkludering, genom att ändra rörelseflöden och 

struktur samt tillföra material. Naturmiljöer framhålls genomgående som positivt för 

barns utveckling, vilket är en stor utmaning att tillgodose i en stadsmiljö. 

Gestaltningsförslaget avser att ge Mullvadens förskola en variationsrik gård med 

kontraster i en ”naturlig” miljö. Naturelement och material har tillförts vilket ämnar bidra 

till att egenskaper från naturen, så som att vara levande och modifierbar erhålls.  

 

Nyckelord: inkludering, förskolemiljö, variation, kontrast, åldersanpassning, rumslighet, 

rum, pedagogisk verksamhet, utomhusmiljö. 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how the spatial design of the preschool outdoor 

environment has the potential to promote inclusivity of children aged one to six years, 

when utilised in conjunction with different types of play and educational activities. The 

study is located in Mullvadens preschool in Stockholm. This is a qualitative study were 

observation, interview, survey and literature studies have been conducted. The results 

have highlighted three key thematic areas; age adjustment, spatiality and educational 

work. The design process has these themes, "boiled down” to the theme of the design 

proposal; variety and contrast. The empirical data and theory underpin the design 

proposal and have been conducted to determine current conditions, problems and 

visions. The results of this study show that there is potential to, by utilisation of spatial 

elements, change the climate of inclusion. It is argued that this can be achieved by both 

the addition of materials and the removal of items, with the aim of changing the flow of 

motion and structure in the space. Natural environment is emphasised throughout as 

positive in the development of children, posing a major challenge in an urban 

environment. The design proposal aims, however, to make this challenge central and to 

provide Mullvadens preschool with a diversified yard which includes the "natural" 

environment. By using natural elements and materials an environment is proposed which 

not only links to nature but is, itself, more natural in that it is alive and modifiable. 

 

Keywords: inclusion, early childhood environment, variety, contrast, age-adjustment, 

spatialities, space, educational work, outdoor environment.  
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Inledning 

 

Temat för examensarbetet i informationsdesign år 2012 är inkludering och exkludering. 

Med detta menas att genom arbetet bearbeta hur informationsdesign kan förstärka eller 

förändra inkludering och exkludering för givna målgrupper. Informationsdesign innebär 

att i form av en eller flera komponenter av rum, bild eller text, tydliggöra information, 

vilket blir en länk mellan sändare och mottagare. Användarens behov är i fokus och 

gestaltningens utgångspunkt är; human centered design. Alltså att människan är i centrum när 

man designar.  

 

Min ämnesinriktning är rumslig gestaltning och jag har valt att studera hur en förskolas 

utomhusmiljö kan främja lek och aktiviteter som ämnar underlätta den pedagogiska 

verksamheten och understödja åldersinkludering av förskolebarn i åldrarna ett till sex år. 

Då förskolan tidigare varit min arbetsplats är det en miljö som engagerar mig. De frågor 

som väckt mitt intresse är: Hur kan rummets utformning främja inkludering av barn i 

olika åldrar? Vad i miljön stimulerar barn till lek? I vilken utsträckning påverkar miljöns 

utformning barns utveckling och lärande?  

Kontext 

Utomhusmiljön är en viktig plats för barns utveckling och bör inspirera dem till att ta 

egna initiativ och utveckla motoriska, sociala och kommunikativa kompetenser (Skolverket, 

2010, s. 6). Miljöpsykolog, Fredrika Mårtensson, beskriver att barn behöver en varierad 

utomhusmiljö med möjlighet till olika typer av lek för att utvecklas. Det behövs ytor för 

springlek, ställen att gå undan på, sociala mötesplatser, platser att stanna upp vid och 

utforska samt möjlighet att modifiera och skapa egna ”bon”. Miljön bör stimulera till att 

utforskas med kroppens alla sinnen (Lenninger & Olsson, 2006, s. 17). 
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Mullvadens förskola 

Denna studie är förlagd till Mullvadens förskolegård på Södermalm i Stockholm. Gården 

ligger på en del av en större innegård omringad av bostadshus som ägs av åtta olika 

bostadsrättsföreningar (figur 1). 

 

Figur1; Mullvadens förskolegård i kontext. 

 

På Mullvadens förskola ska barnen ges ”en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet”. Verksamheten ”ska vara rolig, trygg, och lärorik för 

varje barn” och stor vikt läggs vid leken och ”skapande verksamhet för att ta tillvara och 

utveckla barnens fantasi och skaparkraft” (Stockholms Stad, 2012).  
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I förskolans inomhusmiljö arbetar personalen med pedagogiska aktiviteter i olika rum som 

de inreder tillsammans med barnen (Stockholms Stad, 2012). Rummens utformning utgår 

från mål och riktlinjer som beskrivs under rubriken utveckling och lärande i läroplanen;  

• Matematik, naturvetenskap & teknik 

• Bygg & konstruktion  

• Lek 

• Språk 

• Skapande & Drama 

• Samtal & reflektion (lugnt rum) 

(Skolverket, 2010, ss. 9-11)  

 

När Mullvadens förskolas chef, Lotta Rajalin, intervjuades i ett tidigt skede, poängterade 

hon att ambitionen är att hennes förskolor ska sträva efter jämställdhet och jämlikhet vad 

gäller förskolans verksamhet både inom- och utomhus (Rajalin, 2012).  

Bild 1; Mullvadens förskolegård (foton Moa Norrlander, 3 april 2012) 

 

Personalens ambition är att förlägga en stor del av verksamheten utomhus där barnen ges 

möjlighet att ”röra sig med stora rörelser”(Stockholms Stad, 2012). Förutom att de vistas på 

förskolegården (bild 1) går de flera gånger i veckan till närliggande parker. Det finns även 

möjlighet att utnyttja en kolonilott på Långholmen.   

 

Utomhusmiljön på Mullvadens förskola är inte lika bearbetad som inomhusmiljön. 

Hösten 2011 startades en ”gårdsgrupp” med Mullvadens förskolas chef, personal och 

föräldrar då det finns behov av en förändring av utomhusmiljön. Gruppen har ännu inte 

genomfört större förändringar och fortfarande utnyttjas inte gårdens fulla potential 

(Axelsson, 2012). 
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Problembeskrivning 

Mullvadens förskolegård är inte anpassad efter förskolans pedagogiska verksamhet och 

det finns få åldersanpassade lekmöjligheter. För lite stimulans som lockar till engagemang 

är enligt ansvarig pedagog en av orsakerna till att främst de äldre barnen ”springer runt”, 

bråkar och mäter fysisk styrka(Axelsson, 2012). Detta leder till att personalen får lägga 

mycket tid på att lösa konflikter och uppmärksamheten blir ojämnt fördelad över hela 

barngruppen. 

 

Syfte  
Syftet med denna studie är att skapa ett gestaltningsförslag där Mullvadens förskolegårds 

utformning underlättar för den pedagogiska verksamheten och främjar åldersanpassade 

lekmöjligheter för förskolebarnen i åldrarna ett till sex år. 

Frågeställningar som ämnar besvara syftet 

• Vilka rumsliga element och strukturer kan understödja verksamhetens 

pedagogiska aktiviteter? 

 

• Vilka rumsliga element och strukturer kan främja olika typer av åldersanpassade 

lekmöjligheter för förskolebarnen i åldrarna ett till sex år? 

Målgrupp 

Den primära målgruppen är barnen som vistas på Mullvadens förskola i åldrarna ett till 

sex år. Sekundär målgrupp är personalen som arbetar på Mullvadens förskola.  

Avgränsning 

Studien är avgränsad till utomhusmiljön vid Mullvadens förskola. Gården nyttjas av flera 

målgrupper men min studie har fokus på förskolans verksamhet.  
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Teori 

Rum 

Rum är både ute- och innerum, allt som uppfattas inneslutande, exempelvis kan tre 

stänger i marken vara tillräckligt för att få känslan av att befinna sig i ett rum (Branzell, 

1995, s. 17). Rummet blir mer påtagligt ju mer det innesluts och skapas genom punkter 

som bildar linjer, som bildar plan, vilket slutligen bildar volym. Det omslutande gör oss 

trygga, vi får ett skydd mot det som finns utanför, medan det öppna skapar en känsla av 

oändlighet och gränslöshet (Forshed & Ola, 2005, ss. 25-26). 

Barn och rum 

Barn definierar rum genom tidigare händelser som de minns har skett, objekt de vet finns 

eller aktiviteter och rutiner som sker i rummet så som en fruktstund (Clark, 2005, s. 7). 

Sociala platser och landmärken är viktiga för utveckling av platsidentitet och skapandet av 

mening för barn. Med landmärke menas ett visuellt utstickande objekt så som en 

rutschkana (s. 12).  

 

Rummets upplevelse är kraftigare för barn än för vuxna. Färg, form och ljus är några av 

de starkaste minnen vi har från barndomens miljöer. Barn använder sina sinnen för att 

uppleva rum och kan ha svårt att särskilja det som sker inom dem själva med det som sker 

i omgivningen. Förmågan att kunna skilja på det som är ”jag” och vad som är omvärlden, 

hör till det mest fundamentala i utvecklingen för att kunna uppfatta sig själv som en 

individ (Mårtensson, 1993, ss. 10-11). 
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Barn ger ofta rum påhittade egenskaper. En treårig pojke, i studien Talking and listening to 

children, beskrev sin favoritplats på följande sätt;  

”Going in my cave, near the big dark trees […]. In my cave listening to music. It’s magic 

music from my magic radio […]”. Favoritplatsen som pojken senare visade för 

intervjuaren var i verkligheten en bänk som genom sin centrala placering var en social 

plats och inte alls avskild eller innesluten som en grotta ofta är (Clark, 2005, ss. 8-9). Detta 

visar på barns förmåga att applicera imaginära begrepp på rum och objekt.  

 

För barn är sociala- och trygga rum där vuxna är närvarande viktiga. Barn har också 

behov av privata områden där de har möjlighet att styra de sociala samspelen och hitta en 

plats där de kan gå undan. Oftast är dessa platser bakom, i eller under objekt (Clark, 2005, 

s. 9). För lek är rum med öppna gränser positiva, då det blir enklare för barnen att gå in 

och ur olika lekar samt att röra sig mellan dem. Diffusa gränser mellan områden ger en 

mer tillåtande karaktär samtidigt som rumslighet skapas (Lenninger & Olsson, 2006, s. 26). 

Kognition 

Kognition innebär insamling, process och lagring av information om vår omvärld. Det 

sker automatiskt vid varje ögonblick av vår vakna tid och de kognitiva processerna är 

nödvändiga för att vi ska kunna se, höra, tala, minnas och tänka (Arai, 2001, s. 9). Barn har 

inte utvecklat förmågan att tänka som vuxna, vilket innebär att de aktivt måste hantera 

objekt för att inhämta kunskap (Elkind, 1983, s. 57).  

 

”Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av 

upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny verklighet, som 

motsvarar barnets egna behov och intressen” (Vygotskij, 1995, ss. 15-16). 

Perception 

Genom perception förstår vi omvärlden. Våra sinnen inhämtar information som genom 

processer i hjärnan blir till vetskap (Lawson, 2001, s. 42). Perception från de olika sinnena 

följer ofta en inhämtningsordning där avståndet till ett objekt gör att vi först ser, sen hör, 

sen känner lukt för att till sist kunna beröra objektet (s. 110). 
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Vad vi uppfattar är beroende av i vilken kontext vi ser objekt. Genom gestaltlagar 

grupperar vi och skapar en förenklad form av flera komponenter; 

- Närhetens lag (former som tycks ligga nära varandra uppfattas höra ihop) 

- Likhetens lag (lika former grupperas) 

- Slutenhetens lag (former som innesluts tycks höra ihop) 

- Lagen om kontinuitet (former som återkommer, tycks höra ihop) 

- Lagen om symmetri (former som är åtskilda men placerade symmetriskt tycks 

höra ihop) 

- Lagen om rörelse (former som sticker ut från en statisk miljö uppfattas skapa 

rörelse) 

- Erfarenhetens lag (delar av formen skapar förståelsen för helheten) 

(Arai, 2001, ss. 18-19) 

Textur och material  

”Barn behöver inte bara vackra former för ögat, de behöver prassel och sus, ångande 

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

skräpet och skrotet” (Lenninger & Olsson, 2006, s. 10). 

 

Genom våra fem sinnen inhämtar vi information om material och objekt. Vi kan känna 

dess struktur, se dess form, lukta på dess doft, uppleva dess smak och genom ljud få en 

förståelse för dess egenskaper; Hur låter det när man slår en metallsked mot en plastburk? 

Vad blir skillnad i ljud om man slår skeden mot en gryta av järn istället?  

 

Perceptuella upplevelser och förståelse för vår omvärld skapas av att jämföra och studera 

material, objekt och dess egenskaper. Materialets textur skapar både taktila och visuella 

sinnesupplevelser. Taktil textur är tredimensionell medan visuell textur kan vara helt slät, 

men se ut att ha textur. Genom att enbart känna på ett föremål kan det vara svårt att veta 

vad det är, men får vi även se, ökar chansen att vi förstår objektet (Ching & Binggeli, 2005, 

s. 97).  

 



Mälardalens Högskola 

Moa Norrlander  

2012-06-28                                                 

                        

8 

 

Wayfinding 

Då jag anser att en tillräckligt tydlig översättning till svenska inte finns väljer jag att använda mig av de 

engelska begreppen wayfinding och wayshowing genomgående i studien.  

 

För att orientera sig i rum och ta sig från en punkt till en annan inhämtas information 

från omgivningen vilket organiseras genom en spatial process. Det innebär att söka, 

besluta och utföra rörelse. Slutförs processen, vilket betyder att angivet mål hittas, har 

förflyttning utförts = wayfinding. Wayshowing är hur omgivningen är utformad för att 

underlätta för målgruppen att orientera sig genom wayfinding. Dessa två begrepp ligger 

väldigt nära varandra men det ena syftar till utformningen och det andra till möjligheten 

att utöva lokalisering (Mollerup, 2005).  

 

Det innebär en trygghet att hitta i och förstå sin omgivning, vilket gör wayshowing till en 

viktig komponent i utformning av informativa miljöer. Fritidspedagog Mia Heurlin 

Norinder bedömer att tydliga riktmärken är en av de viktigaste komponenterna i barns 

miljö. Barns självförtroende ökar av förmågan att kunna orientera sig vilket leder till att 

barnen våga utforska sin omgivning (Lenninger & Olsson, 2006, s. 39). 

 

Mollerup beskriver nio olika wayfinding strategier i boken Wayshowing (Mollerup, 2005, ss. 

42-69). Nedan visas ”Aiming” och ”Track following”, vilka är två relevanta strategier för 

studien. Även här anser jag att de engelska begreppen är tydligare och använder mig 

därför av dem. 

 

Aiming – står för en av de enklaste wayfindingstrategierna där sikte riktas mot ett synligt 

mål. För att skapa god ”aiming” är utstickande element i kontexten så som landmärken 

effektfulla. Exempelvis är Eiffeltornet i Paris ett tydligt landmärke som går att se från 

många platser och ta sikte mot (s. 61). 

 

Track following - Gator och stigar skapar i sig själva ett spår att följa, vilket genererar 

rumsliga ”skyltar” för önskat rörelsemönster (s. 45). Detta används på exempelvis IKEA 

där besökare följer ett spår vilket gör att de beträder önskade områden. 
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Rörelsemönster 

Rumsliga element skapar rörelsemönster så som att exempelvis ett objekt (parkbänk) kan 

leda användaren i en specifik riktning. När stora ytor beträds dämpas rörelsen då det tar 

längre tid att orientera sig i en större rumslighet. Överblickbarhet skapar trygghet och 

säkerhet. Fria rörelseytor skapar mer flexibilitet (Forshed & Ola, 2005, ss. 61-65). 

Dörröppningar påverkar både rörelseflödet och aktiviteten i rummet, då dörröppningen 

är den fysiska vägen mellan olika rum. Ett diagonalt rörelseflöde gör att en större del av 

ytan utnyttjas då områden på båda sidor om ”gången” skapas, samtidigt kan 

dispositionen av rumsliga element försvåras (Ching & Binggeli, 2005, s. 29). 

Barns utveckling 

För att få förståelse för de olika åldrarnas utvecklingsstadier och för att kunna ta hänsyn till deras behov i 

utformningen har litteratur som beskriver utvecklingsfaser bearbetats. 

 

Psykologen Jean Piagets teorier (1896 – 1980), som ligger till grund för 

Barnstugeutredningen som upprättades 1968, delar in barns utveckling i olika stadier. 

Grunden i hans arbete är att barn måste genomgå dessa stadier för att kunna utveckla sitt 

sätt att tänka och känna (Lundahl, 1995, s. 14). Barn måste konkret få uppleva och vara 

aktiva för att lära sig att förstå sin omvärld, genom att följa en väg blir det till en fysisk 

erfarenhet och en kognitiv mätning av rummet, då de lär sig genom att aktivt utföra 

rörelsen (Herrington, 2005, ss. 223-224). Barn använder vardagliga objekt som perceptuella 

kontextledtrådar som hjälper dem att förstå skillnader i färg, storlek, form och ljud. Det 

blir därför lättare för barn att lära sig skillnaden på orange och röd genom att jämföra en 

apelsin med en tomat (Bodrova & Leong, 1996, s. 73). 

Sensomotoriska fasen (noll till två år) 

Barn upptäcker världen genom sina sinnen och sin motoriska förmåga, så som att titta, 

känna, lyssna, lukta, smaka, stå, gå, springa och klättra. Från 18 månader börjar det 

symboliska tänkandet utvecklas, barn minns objekt som inte syns, leker påhittade lekar 

och objekt får påhittade egenskaper. Barn i denna fas behöver trygghet för att våga 

upptäcka.  



Mälardalens Högskola 

Moa Norrlander  

2012-06-28                                                 

                        

10 

 

Mellan 13 -18 månader härmar barn rörelser, använder objekt på imaginärt sätt så som 

att en träkloss är en telefon, känner igen sig själv i spegeln och kommer ihåg vart objekt 

är. Vid 19 - 24 månader kan barn känna igen former, notera mindre objekt och ljud och 

genom det symboliska tänkandets utveckling utöva mer imaginär lek (Lueder & Rice, 2008, 

ss. 14-22). 

Föroperationella fasen (två till sju år) 

I denna ålder lär sig barn att föreställa sig saker samt blir mer kunniga inom olika 

områden som exempelvis att språket utvecklas. De har svårt att förstå andras synvinkel 

och konsekvensen av sitt eget handlande. Barn i denna fas vill pröva sina motoriska 

färdigheter och både balans och finmotorik förbättras. De lär sig hoppa på en fot och ta 

fart med gungan. I samma takt som de utvecklar viljan att ”kan själv” lär de sig knäppa 

knappar och dra upp dragkedjan på jackan. Tvååringar har svårt att dela med sig, men 

denna sociala färdighet utvecklas med åren och barn blir bättre på att kommunicera och 

vänta på sin tur. Nu börjar leken gå från parallell till interaktiv lek, där barn leker med 

och inte bara bredvid sina kompisar. Nu blir kompisarna mer intressanta än de vuxna. 

Barn i två till tre års ålder kan kategorisera former och färger. De lär sig kroppsdelar och 

vanliga objekt samt att matcha bild med objekt. När barn blir fyra till fem år kan de 

kategorisera, känner till primära färger, tror ofta på fantasi och utvecklar en känsla för tid. 

De börjar också förstå relationen mellan delen och helheten. Barn i sex till sju års ålder 

kan hålla fokus under längre tid (Lueder & Rice, 2008, ss. 22-26).  

Lek och utveckling 

Lek är ofta ostrukturerad, omformas under tiden och har sällan ett mål att uppnå. Bra lek 

är lustfylld, spontan, involverande, kräver envishet och koncentration. Den utvecklar 

kreativitet och problemlösning. Leken är också viktig för barnens psykiska, sociala, 

emotionella och kognitiva utveckling. Lek är enligt Janet Moyles: ”[…] a natural tool for 

learning, fun and powerful motivator” (Hicks, 2005, s. 198). Barn möter nya hinder och 

utmaningar i leken och förhoppningsvis i lagom takt så att utmaningen klaras av och nya 

mål skapas. För barn är lek ett sätt att bli självständiga (Lueder & Rice, 2008, s. 230).  
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Idag lever vi i ett samhälle där kreativitet och delaktighet är viktigt. Bruce A Jilk 

framhåller vikten av att platser för lärande bör spegla verkligheten. En miljö där barn 

vistas bör uppmuntra till kreativitet och engagemang med stora möjligheter till 

delaktighet. Barnen bör inte få se färdiga lösningar utan bör i stället få bilda sig en egen 

uppfattning av helheten (Jilk, 2005, s. 43).  

Barns utomhusmiljö 

Barn vill ha spänning och omväxling på sin lekplats (Nilsson, 2002, s. 31). Mest utvecklande 

för barns lek är att kunna påverka och förändra miljön efter de behov de har för stunden 

(s. 94). Fasta lekredskap saknar ofta den kreativa möjligheten att modifiera och skapa sin 

egen lekmiljö (Hicks, 2005, s. 199). Hjärnforskaren Matti Bergström anser att barns lek är 

likvärdig med vuxnas kreativitet och precis som för kreativitet behöver lek en 

stimulerande omgivning (Lenninger & Olsson, 2006, s. 51). 

 

En studie som syftade till att ta reda på ”[…] vad i miljön som påverkar hur länge barn är 

utomhus” (Söderström, Mårtensson, Grahn, & Blennow, 2004, s. 3089) omfattade ett 

frågeformulär utskickat till 100 förskolor i Stockholm. Studien uppvisade att de barn, vars 

förskolor hade en utomhuspedagogisk inriktning, hade en mer stimulerande 

utomhusmiljö och var oftare ute och därigenom friskare. Förskolebarn, som hade en egen 

gård med klätterträd eller motsvarande var också oftare utomhus. Studien visade att 

förskolegårdar med nivåskillnader, variation av material, vatten, buskar och träd ansågs 

mer lekvänliga till skillnad från prydliga, ömtåliga och enformiga miljöer (ss. 3089-3091). 

Yard to garden invention Project 

På laboratoriet, för barns utveckling på Lowa State University, byggdes en 

landskapssituation upp för ett projekt med hypotesen; addering av naturmaterial på en 

skolgård, skulle skapa fler utvecklingsmöjligheter för barn. I projektet deltog specialister 

inom utvecklingspsykologi. De samarbetade med landskapsarkitekt Susanne Herrington 

och tillsammans utformade de miljöer som syftade till att stimulera viktiga faser i barns 

utveckling (två till sex år). Genom studien framkom att fasta lekredskap utvecklade den 

fysiska förmågan, och drog till sig många barn där de kunde socialisera. Den fysiska 

kompetensen mättes mellan barnen och den snabbaste och starkaste var ofta ledare.  
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Efter att olika typer av landskapselement så som planteringar, oklippt gräs och 

språngbrädor introducerats stimulerades även andra typer av utvecklingsområden. De 

gröna rummen, som skapades av vegetation, blev en plats för fantasilek, som pågick 

mycket längre än lek vid fasta lekredskap. Hierarkin förändrades och nu var det den som 

var mest kreativ och påhittig som oftare blev ledare. Den sociala och hierarkiska 

förändringen visar på hur utformningen av gården påverkar den kognitiva och 

emotionella processen hos barn (Herrington, 2005, ss. 221-224). 

” If we asphalt the entire play yard, surround it with a chain link fence, and fill it with 

plastic toys and organized sports, where winning is everything and only the strongest and 

fastest do so, what does that tell childern?” (Herrington, 2005, s. 216). 

Kojlek  

Buskage lämpar sig för ”kojlek” då det skapas naturliga rumsligheter. Psykologen, Lotta 

Linge beskriver kojlek som viktigt för barn då det blir en skyddande frizon där det inre 

rummet får en plats i det fysiska. Barnet bygger sitt ”revir” och utvecklar tilltro till sin 

egen förmåga och får utlopp för kreativitet (Lenninger & Olsson, 2006, s. 42).  

Konflikthantering 

Miljöpsykolog, Fredrika Mårtensson, anser att det blir färre konflikter i en miljö med 

naturelement så som exempelvis pinnar och stenar, eftersom barn får lättare att dela med 

sig om det finns ett stort antal objekt (Lenninger & Olsson, 2006, s. 19). I kojlek där 

samarbete, fantasi och självständighet är viktiga egenskaper blir det inte lika lätt slagsmål 

och bråk, då det inte gynnar leken (s. 48). I en icke-stimulerande miljö är ofta cyklar 

populära och barn är noga med att inte släppa dem ifrån sig, vilket skapar konflikter (ss. 

26-27).  
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Rörelsemönster 

Miljön behöver ha fria rörelseflöden då avgränsningar avbryter lustfyllt springande. Dock 

behövs även avstamp i miljön där leken kan stanna för att ta sats och gå mot nya 

upptäckter. Avstampen bör inte vara inneslutande rum utan en del av ett rum så som 

exempelvis ett plank eller rutschkana (landmärke). Vegetation i form av buskar stimulerar 

både rörliga och lugna lekar då det uppstår cirkulära flöden runt dessa samt tvära flöden 

genom buskarna (Lenninger & Olsson, 2006, ss. 26-29).  

Pedagogik och kunskap 

I en miljö med levande vegetation får barn kunskap om de olika årstiderna och hur de 

påverkar miljön. Genom odling kan barn lära sig att vårda naturen och få en ökad 

förståelse för varifrån bland annat maten kommer (Burke, 2005, s. 268). Högt gräs, som 

drar till sig småkryp och andra levande organismer, främjar den pedagogiska 

verksamheten då möjlighet ges att exemplifiera viktig kunskap om kretsloppet. Vegetation 

ger material i form av kvistar, blad och ibland även bär och blommor. Att observera 

vinden som viner, solen som värmer, regnet som faller och bildar vattenpölar och snön 

som går att forma men smälter i en varm hand kan också ses som en pedagogisk tillgång 

(Herrington, 2005, s. 219).  
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Metod 

Val av perspektiv 

I studien har kvalitativa metoder använts. Kvalitativa metoder utgår ifrån vissa riktlinjer 

och hållpunkter men vidareutvecklas med fördel under processens gång. Utifrån 

kvalitativa metoder går det inte att dra en generell slutsats då det är en djupgående metod 

där få enheter undersöks. Syftet är att få en helhetsbild av problematiken och ge en 

möjlighet att komma närmare individen då de är mer personliga (Holme & Solvang, 1997, 

p. 88). 

 

Genom observationer, intervjuer och en enkät var syftet att få en djup förståelse för 

Mullvadens förskolegård som möjligt. Som komplement till observation behövdes en 

förståelse för problematiken utifrån pedagogernas synvinkel, därför föll valet på att göra 

en kvalitativ semistrukturerad intervju. Optimalt hade varit att intervjua hela 

personalgruppen, dock var det svårt för personalen att gå ifrån barngruppen, vilket 

resulterade i en intervju med en pedagog. En enkät skickades ut med liknande frågor som 

fanns med i intervjun till övrig personal. Intervjuer med Mullvadens förskolas chef och två 

boende i området har givit kompletterande information.   

Observation 

Genom observation registrerar, studerar och tolkar forskaren beteende, rörelsemönster, 

och rummets egenskaper (Widerberg, 2002, s. 16). Validiteten vid observation kan vara ett 

problem då observatören precisera vad den ser. Det är därför viktigt att vara försiktig 

med att beskriva vaga begrepp så som stämning och känslor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

& Wängnerud, 2012, s. 314). För att strukturera upp observationerna och öka objektiviteten 

har observationsmallar (bilaga II, III) använts i tre av de fem observationerna där fokus 

legat på det upplevda rummet och hur barn interagerar. De resterande två 

observationerna har varit en blandning av fältanteckningar och generell observation.  

I direkt anslutning till observationerna har sammanställningar gjorts av anteckningarna 

för att inte viktig information ska gå förlorad (Holme & Solvang, 1997, p. 116).  
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Ett problem gällande observation i denna studie skulle kunna vara att får barnen att agera 

som ”vanligt” trots att en observatör är på plats. Barn anser ofta att ”nya” människor är 

spännande, därför har förskolan besökts vid flera tillfällen, både för att få ett bredare 

material av observationer samt för att barnen skulle känna sig bekväma med mig som 

observatör (Holme & Solvang, 1997, p. 113). Under observationerna har interaktioner skett 

genom samtal, putta fart på gungan, ta på vantarna etcetera. Barnens vana vid vikarier 

och min tidigare erfarenhet från förskolemiljön, kan ha medfört att jag inte fick så stor 

uppmärksamhet av barnen som befarat.   

Intervju 

En intervju ger en personlig kontakt med den som intervjuas och används främst för att få 

en mer djupgående förståelse för den företeelse som studeras. I denna studie har en 

respondentintervju med ansvarig pedagog på Mullvadens förskola, Suzanne Axelsson 

genomförts. Med respondentintervju menas en intervju med en person som själv är 

involverad i händelsen som studeras (Holme & Solvang, 1997, p. 104). Axelsson har en 

masterutbildning i barnpedagogik och har arbetat under lång tid inom förskolan (Axelsson, 

2012). Intervjun var semistrukturerad då den utgick ifrån 13 frågor samtidigt som samtalet 

fick styra fokus för att öppna upp för frågor som inte var med i frågeformuläret. Intervjun 

spelades in. Tre kompletterande intervjuer har genomförts där frågeformulär inte har 

använts. En intervju med förskolechef Lotta Rajalin genomfördes i starten av studien för 

att få en förståelse för förskolans ambitioner (Rajalin, 2012). Intervjuer med ordförande i 

bostadsrättföreningen Ockupanten, som Mullvadens förskola hyr lokalerna av (Rudin, 

2012), samt ordförande i samfälligheten, som representerar en grupp bestående av 

personer från de åtta bostadsrättsföreningarna som tillsammans har ansvar för gården 

(Thorell, 2012). Detta har givit en förståelse för de boendes synvinkel.  

Enkät 

En enkät skickades ut till personalen på Mullvadens förskola med liknande frågor som 

användes under den semistrukturerade intervjun. Frågorna är en blandning av både  

ja- och nejsvar samt öppna frågor med möjlighet att svara fritt, vilka syftar till att få hela 

personalgruppens syn på hur de upplever gården (bilaga IV).  
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Enkäten är utformad med hjälp av webbsidan Surveymonkey, vilket är en leverantör av 

webbaserade enkätlösningar (Surveymonkey, 2012). Förhoppningen var att det skulle bli en 

högre svarsfrekvens med en webbaserad enkät, då den är lättillgänglig, inte kan tappas 

bort och inte behöver lämnas in. Detta blev dock inte fallet då få svarade på enkäten trots 

att personalen fick flera påminnelser. Strategin blev då att direkt ställa frågorna till de 

personer ur personalgruppen som ej hade besvarat enkäten och samtidigt fylla i 

svarsalternativen. Detta resulterade i att 90 % svarade på enkäten. Slutligen blev det fyra 

strukturerade intervjuer som sammanställdes med övriga enkätsvar. De strukturerade 

intervjuerna gav mer utförliga svar är övriga enkätsvar då följdfrågor kunde ställas.  

 

Enkäten som använts i denna studie ligger i gränslandet mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod. Men då det har funnits möjlighet till kommentarer till varje fråga och vissa 

besvarades via strukturerad intervju bör metoden kategoriseras som kvalitativ (Holme & 

Solvang, 1997). 

Litteraturstudie 

Grundläggande, när litteratur studeras, är att få en förståelse för det som läses, för att 

behålla ett kritiskt förhållningssätt. Det är viktigt att kontrollera att centrala fakta  

är korrekt (Booth, Colomb, & Williams, 2004, ss. 98-99). Litteratur inom informationsdesign, 

rumslig gestaltning och pedagogik har analyserats. Relevanta teorier har lyfts fram under 

teoridelen. Litteraturen har valts ut för att få en bättre förståelse för områden utöver min 

kompetens så som pedagogik samt som stöd för den empiriska datans relevans och 

därigenom styrka gestaltningsförslaget. Teorierna ligger till grund för gestaltningsförslaget 

som ämnar svara på studiens syfte. 

Analysförfarande  

Empirin har bearbetats utifrån delar av en helhetsanalys, då den ger riktlinjer för hur 

bearbetningen av kvalitativt material kan utföras, för att få en så objektiv bild som möjligt. 

Genom att sammanställa de empiriska studierna och lyfta ut återkommande teman eller 

motsättningar, har materialet konkretiserats. En systematisk analys har genomförts där de 

olika delarna kategoriserats till tematiska områden (Holme & Solvang, 1997, pp. 141-142).  
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För att tydligöra det nuvarande rörelseflödet på Mullvadens förskola, vilket noterats 

under observationerna, har en notationsskiss skapats. Skissen utgår ifrån fyra av Kevin 

Lynch symboler; landmärke (visuellt utstickande element), stråk (gångväg), knutpunkt (där 

vägar möts) och hinder (objekt som hindrar rörelseflödet) för att tydligöra de formelement 

som skapar och förhindrar rörelseflöden på gården (Lynch, 1960, ss. 46-49).  

 

För att lyfta fram teorier som stöd i min gestaltning har teoritexten analyserats genom att 

plocka ut de delar som beskriver vad som bör finnas i en optimal utomhusmiljö för lek 

och hur en optimal lekmiljö påverkar barn. Dessa har sedan sammanställts i två 

punktlistor (se resultat). 

Etiska överväganden 

Vid empiriska studier krävs medvetenhet om etiska aspekter (Holme & Solvang, 1997, pp. 

32-33). I förskolan finns många regler att förhålla sig till som exempelvis tystnadsplikt. 

Därför har det varit viktigt att göra känsligt material anonymt för att inte privat 

information skall avslöjas. Vid användning av bilder har ansikten gjorts suddiga så att det 

inte ska gå att peka ut enskilda personer och genom samråd med ansvarig pedagog har 

bilderna godkänts. Då namn har avslöjats har respektive person fått godkänna det 

publicerade stycket. Resultatet från enkäten har för det mesta presenterats i 

procentenheter istället för siffror för att även här inte peka ut någon då enkäten besvarats 

av ett fåtal personer i ett givet sammanhang där respondenterna känner varandra och det 

skulle kunna gå att utläsa vem som svarat vad. 

Observation 

Det kan vara etiskt problematiskt att förhålla sig till om åtgärder ska vidtas under 

observation. Då den fysiska och psykiska integriteten står i centrum och vi måste ta etiskt 

ansvar för att vår forskning inte skadar någon individ var det viktigt att besluta om vilket 

förhållningssätt som skulle råda innan observationerna påbörjades(Holme & Solvang, 1997, 

p. 32). Jag anser att det skulle vara oetiskt att inte ingripa som vuxen om det under 

observationstillfällena skulle inträffa incidenter då barn uppträder aggressivt mot 

varandra eller utsätter sig själva för fara, vilket blev min utgångspunkt.  
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Metodkritik 

Då Suzanne Axelsson som intervjuades inte har arbetat på Mullvadens förskola mer än ca 

sex månader kan detta ses som en brist i arbetet då hon inte har lång erfarenhet av den 

specifika gården. Dock kan detta även ha medfört att hon har en mer objektiv bild då hon 

har lång erfarenhet från andra förskolor och en masterutbildning i pedagogik (Axelsson, 

2012).  

 

Brister finns i enkäten då det kom fram svar på andra frågor än de primära. Flera steg på 

de valbara svarsalternativen hade troligen givit ett tydligare empiriskt material då det i 

den nuvarande utformningen blev motsättningar mellan de valbara svarsalternativen och 

kommentarerna till samma fråga. Det hade behövts fler valmöjligheter med mer utrymme 

för att svara mellan ja och nej. Det framkom även under de strukturerade intervjuerna att 

orsaker till att enkätfrågorna inte besvarats kan ha varit en osäkerhet kring att förstå 

frågorna och datorovana.  
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Resultat  

Empiri – det insamlade materialet;  

Dagens förutsättningar  

Mullvadens förskolegård ligger på en del av en större innegård som är omringad av 

bostadshus som är mellan fem till sju våningar höga (figur 2). Husen ägs av åtta olika 

bostadsrättsföreningar. Ytan används på dagtid av förskolan och på kvällar och helger är 

det en plats som de boende kan utnyttja.  

 

Figur 2; Mullvadens förskolegård i kontext.  
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Bild 2; Mullvadens förskolegård (foton Moa Norrlander, 3 april 2012). 

 

Gården som Mullvadens förskola disponerar (bild 2) är strax under 1000 kvadratmeter 

och i form av en rektangel. De flesta gröna ytor som finns har de boende hägnat in (figur 

3) för att ”rädda” grönskan från barnen (Rudin, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3; Mullvadens förskolegård i kontext med avdelningarnas placering och inhägnade områden 

markerade. 

 

Förskolan har i maj 2012, 45 barn fördelat över två avdelningar; 30 äldrebarn (tre till sex 

år) och 15 yngrebarn (ett till tre år). De äldre barnen har sin inomhusmiljö i huset som 

gården angränsar till medan de yngre barnen är i ett separat hus på innegården (figur 3). 

På förskolan arbetar totalt tio medarbetare, både manliga och kvinnliga.  
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Gården avgränsas av en husvägg, tegelmur, träplank, betongvägg, trä- och stålstaket. Det 

finns sand, grus och stenbeläggning på gården (bild 3,4,5,6 & 7). På grund av att området 

är omringat av höga hus är det en relativt mörk plats med främst skugga (bild 3).  

 

Bild 3; Gården har främst skugga på grund av att den är omringad av höga hus. 

 

Fasta platser på området är ett cykel- och barnvagnsförråd, en sandlåda, ett gult ”lekhus”, 

ett inhägnat område med tre stycken gungor (varav två ”yngrebarnsgungor”), 

basketbollkorg i ”vuxenhöjd”, en röd mindre klätterställning, och tre bänkar. Det finns 

även flera flyttbara bord och bänkar i två olika storlekar (vuxen- och barnhöjd) samt en 

låda för förvaring av material. 

 

Bild 4; Ingång från gatan och cykelparkering.  

Bild 5; Cykel- och barnvagnsförråd, klätterställning och gult ”lekhus”.  

Bild 6; Basketbollkorg och flyttbara bord och bänkar.  

Bild 7; Sandlåda, gungställning och yngrebarnsavdelningen (i bakgrunden).  

(foton Moa Norrlander, 3 april 2012). 
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Notationsanalys 

De stenbelagda gångstråken på gården skapar tydliga vägar, vilka är frekvent använda. 

Idag finns flera hinder på gården, främst i form av staket, som blockerar valfri riktning. 

Detta leder till att vissa områden blir tungt belastade (se gångstråk och knutpunkter i figur 4). 

T-korset framför äldrebarnsavdelningens ingång är en tydlig knutpunkt där många barn 

cyklar, boende går förbi och barn, föräldrar och personal går in och ut från avdelningen 

(figur 4).  

 

 

 

Figur 4; Notationsskiss över Mullvadens förskolegård. 
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Tematiska områden som helhetsanalysen resulterat i:  

Åldersanpassning 

Suzanne Axelsson anser i intervjun att gården till största delen är anpassad efter de äldre 

barnen från tre år och uppåt. Dock svarade 56 % i enkäten att gården är anpassad efter 

alla åldersgrupper men på följdfrågan vem den är mest anpassad till ansåg fem av de sex 

som svarat på denna fråga att gården är mer anpassad för de äldre barnen.  

 

Idag saknas säkra ställen att hoppa ifrån, balansera och klättra på som är anpassade efter 

de yngre barnens behov av lagom stora utmaningar. I intervjun med Axelsson 

framkommer en önskan om ståbord i sandlådan för barn och stolar för vuxna i närheten, 

så att personalen kan vara mer aktiv med barnen utan att behöva böja sig ner. För de 

yngre barnen inger det även en trygghet att de vuxna är nära(Lueder & Rice, 2008, ss. 14-

22). 

Bild 8; Sandlådan är den del av gården som är soligast (foto Moa Norrlander, 25 april 2012). 

 

Sandlådan är en viktig plats framför allt för de yngre barnen och en av de mest frekvent 

använda. Då den är placerad på den del av gården som är soligast (bild 8), gör att det 

under sommartid blir en plats som kan vara skadlig att befinna sig på för små barn då de 

har känslig hud (Axelsson, 2012). Placeringen skapar ytterligare ett problem då det blir 

sandansamlingar i brunnarna (Thorell, 2012). 
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88 procent i enkäten har svarat att de tycker barnens säkerhet är ganska säker till säker. 

Från både enkät, mina observationer och intervju med Axelsson beskrivs dock 

återkommande osäkerhetsfaktorer så som grindarna, de boendes cyklar (bild 9), gungorna 

samt de frekvent använda områdena vilka stoppar upp rörelseflödet och ökar risk för 

påkörning av främst de yngre barnen. I enkäten beskrivs att de yngre barnen kan vara 

rädda för att vara där de äldre barnen cyklar (bild 10) och ibland har personalen valt att 

spärra av ett område för att få en del av gården fri från cyklar. Ett problem med gungorna 

är att de kan vara farliga för de yngre barnen som lätt blir pågungande. Det är även 

slitsamt för personalen genom tunga lyft och kräver ständig närvaro för att inte barnen 

ska bli stillasittande utan fart.  

 

Bild 9; De boendes cyklar som är parkerade på området skapar en rumslighet som barnen gärna går till, dock 

oroas personalen över att cyklarna riskerar att välta och skada barnen.                   

Bild 10; Det finns en ”däckgunga” på gården som barnen själva kan använda och två ”yngrebarnsgungor” 

som kräver assistans av personalen.  

Bild 11; Cyklarna är populära men skapar även konflikter.  

(foton Moa Norrlander, 3 april 2012) 
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Rumslighet 

Flera respondenter svarar i enkäten att de är nöjda med att gården är så väl tilltagen, 

strax under 1000 kvadratmeter, för att vara belägen i centrala staden, men anser att den 

känns tom och att buskar och kupering saknas. Möjligheter för individuella och lugna 

lekar är inte lika stora som de fartfyllda lekförutsättningarna på gården. Barn tycker ofta 

om små trånga platser där de kan känna sig stora (Axelsson, 2012). Utrymmen för 

imaginära lekar och privata områden där de kan styra sociala samspel och gå undan är 

viktiga komponenter i en miljö (Clark, 2005, s. 9).   

 

Bild 12; Sandlåda och ”gungområde”.                 Bild 13; ”Lekhuset”  

(foto Moa Norrlander, 21 maj 2012)                (foto Moa Norrlander, 3 april 2012) 

     

 

Idag fungerar sandlådan, ”gungområdet” (bild 12) och ”lekhuset” (bild 13) som 

rumsligheter, men genom observationer, intervjun med Axelsson och enkätsvar saknas 

det fler rumsligheter som ger möjlighet till uppdelning av ytan. Gården visar idag inte en 

tydlighet i hur den ska användas och Axelsson önskar en klarare rumslig struktur. Barn 

behöver exempelvis landmärken som de kan förknippa med platsen för att utveckla 

platsidentitet då de definierar rum genom händelser och objekt (Clark, 2005, s. 12).   
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Pedagogisk verksamhet; problem och visioner  

Suzanne Axelsson, som är ansvarig pedagog på Mullvadens förskola, anser inte att de 

utnyttjar utemiljön för pedagogiska aktiviteter. Hon bedömer att det främst är fri lek på 

gården. I enkäten svarar dock 67 % av personalen att de anser sig utnyttja utomhusmiljön 

i det pedagogiska arbetet. Empirin visar att det finns potentiella utvecklingsområden för 

att gården bättre ska underlätta för pedagogiska aktiviteter. 

 

Genomgående i enkäten och intervjuerna efterfrågades en stimulerande och variationsrik 

miljö med olika typer av material och lekmöjligheter där barnen kan interagera och 

påverka, vilket studier som bearbetats under teoridelen pekar på är viktiga inslag i en 

utvecklande miljö. Mer växtlighet och djurliv där pedagogisk verksamhet kring årstider, 

vetenskap och natur kan bli inslag i den dagliga verksamheten är andra önskningar. Tålig 

vegetation som är anpassad för att klara barns lek samt tillgodoser de boendes behov av 

grönska är ett önskemål.  

 

I utemiljön finns möjlighet att konstruera i större skala än inomhus och personalen önskar 

kunna lämna kvar det som byggs och inte behöva städa bort efter dagens slut. Vid lek 

med stora föremål skapas möjligheter för barn att jobba som ett lag, vilket inte är möjligt 

på samma sätt inomhus. Detta stimulerar dem till att samarbeta och utveckla sociala 

färdigheter samt utmanar deras motoriska utveckling (Axelsson, 2012).  

 

Personalen önskar förvaring för pedagogiskt material på gården, samt vind och regnskydd 

som ökar möjligheten att flytta ut den pedagogiska verksamheten. Kreativa aktiviteter 

som att rita och måla utövas på gården. Problem uppstår dock med att exempelvis papper 

flyger iväg, då pedagogiskt material från inomhusmiljön ofta inte är anpassat för att 

användas ute.  
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Punktlistor som teorianalysen resulterat i:  

I en optimal utomhusmiljö för lek finns;  

• Omslutande rumslighet, privata områden, möjlighet att gå undan, förutsättningar 

för att kunna skapa egna ”bon”, rum bakom, i eller under objekt.  

• Överblickbarhet så att barn och vuxna ser varandra, fria rörelseflöden genom 

diffusa gränser, ytor för springlek. 

• Sociala mötesplatser och avstamp i miljön (landmärken).  

• Möjlighet att få uppleva rummet genom de fem sinnena, aktivt hanterar föremål 

och ges möjlighet att jämföra olika objekt. 

• Variation, kontrast och omväxling. Platser att utforska, spänning och kreativ 

stimulans. Möjlighet till att modifiera, påverka och förändra. 

• Naturmaterial så som vatten, buskar (kojlek), träd, planteringar, oklippt gräs, 

levande vegetation, löst material och nivåskillnader. 

En optimal lekmiljö syftar till att barn; 

• Känner trygghet  

• Känner säkerhet 

• Utvecklar tilltro till sin egen förmåga och ökar självförtroendet.  

• Utvecklar förmåga att tänka, får kunskap om omvärlden och förstå skillnader 

genom att jämföra (natur, årstider, material, kretslopp). 

• Känner lustfylldhet, blir engagerade och involverade vilket ökar 

koncentrationsförmågan och stimulerande lekar där konflikter är mindre 

förekommande. 

• Ges möjlighet att få utlopp för kreativitet, problemlösning, imaginärlek, 

delaktighet och uppmuntras till att ta egna initiativ. 

• Stimuleras till rörliga lekar. 

• Utvecklar motoriska färdigheter. 

• Stimuleras till lugna lekar. 

• Ges möjlighet att skapa egna ”revir”.  

• Ges sinnesupplevelser genom de fem sinnena. 
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Designprocess 

De tre tematiska områden; åldersanpassning, rumslighet och pedagogisk verksamhet som 

genom helhetsanalysen (se metod) arbetats fram utifrån de empiriska studierna, har sedan 

bearbetats ytterligare. Genom att under en minut skriva ner så många associativa ord som 

möjligt för att sedan välja de mest relevanta, resulterade till slut i tio ord.  

 

Från de tio orden valdes variation ut då det var ett ord som på ett övergripande sätt 

beskrev ett tema som kan fånga viktiga delar ur min teori och empiri; för att främja olika 

lekar krävs en varierad miljö. Variation är att möjliggöra att det är den egna kreativiteten 

som sätter gränsen; exempelvis kan Hugos tre stenarna, vara kossor, Vildas tre stenarna 

kan vara tre bilar. Utifrån ett pedagogiskt synsätt kan variation vara att lära barn om 

deras miljö genom att kunna jämföra hur olika material fungerar, känns, låter eller ser ut. 

Variation kopplar jag även till ordet kontrast, då kontraster i en miljö skapar variation. 

Kontrast mellan varmt, kallt, långt, kort, är hur ting varierar och beskrivs med adjektiv.  

 

 



Mälardalens Högskola 

Moa Norrlander  

2012-06-28                                                 

                        

29 

 

Under processens gång har skisser och idéer stämts av med kurskamrater och handledare, 

vilket har gjort att gestaltningen har omarbetats. Tidigt i processen ansåg jag att gården 

behövde delas upp i olika områden, främst för att skapa en säker plats för de yngre 

barnen. Olika former prövades för att dela in gården. Till slut valde jag att utgå ifrån de 

två primära in- och utgångar på gården samt ingången till ett svårtillgängligt cykelförråd. 

Genom att länka samman dessa öppningar skapades ett triangelformat gångstråk vilket 

skapade en ny grundstruktur för gården.  

 

 

 

Figur 5; Befintlig struktur.                                                             Figur 6; Ny grundstruktur. 
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Gestaltningsförslag 

En ny grundstruktur har skapats som förändrar rörelsemönstret på Mullvadens 

förskolegård. Tillsammans med addering av olika typer av naturmaterial skapas fler 

åldersanpassade lekmöjligheter. Gården har fortfarande en mer dekorativ utformning 

men materialen är i möjligaste mån i sin naturliga ursprungsform och det finns löst 

material så som sand, grus, gräs och bark.  

 

Genom att skapa en varierad miljö med kontraster mellan objekt och markmaterial i form 

av storlek, material, textur och placering anser jag att en ”naturlig” miljö kan skapas, som 

har många av de positiva komponenter som en ”naturmiljö” har; att vara levande och 

modifierbar.  

 

 

 

 

 

 

Bild 14; Barn älskar att leka med löst material. Barnet 

på bilden är fokuserat och använder sig av en 

bandyklubba för att samla ihop löv från träden 

(Mullvadens förskola, foto Moa Nordlander, 21 maj 

2012). 

 

 

Fasta lekredskap beskrivs ofta vara mindre kreativa då de inte går att modifiera efter 

rådande lek (Hicks, 2005, s. 199) och jag har i detta gestaltningsförslag valt att ta bort de 

befintliga lekställningar som finns på gården. Det är dock viktigt att betona att vissa fasta 

installationer kan behövas som avstamp i miljön (Lenninger & Olsson, 2006, ss. 26-29). 

Genom teorin tolkar jag att dessa fasta installationer med fördel ska vara icke 

föreställande för att ge barnen möjlighet att skapa sin egen tolkning av föremålen utifrån 

vad som passar den rådande leken.  
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Sinnesupplevelse 

För att främja olika typer av lek med tema; variation och kontrast som stöd, vill jag skapa 

en gård som barn får uppleva med hela kroppen genom alla sinnen. Miljön ämnar 

stimulera barnens olika sinnen på följande sätt:  

 

Visuellt: Uppmärksamma materialens färg och form, vilka i stor utsträckning ändras 

med årstiderna.  

 

Auditivt: Jämföra hur det låter att gå på olika typer av material så som grus och fallna 

löv. 

 

Taktilt: Få förståelse för materialets textur genom att beröra olika material så som släta 

stenar, varm asfalt, mjuk sand och strävt grus.  

 

Lukt: Dofta på naturmaterial; nyklippt gräs, blommor, höstlöv, buskar och träd.  

 

Smak: Smaka på ätbara bär från buskarna, frukt från träden och odlade grönsaker, 

rotfrukter, bär och kryddor. 
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Grundstruktur 

Primära in- och utgångar på gården har fått styra de nya gångstråken (figur 7). För att de 

boende skall kunna passera snabbt och smidigt, har gångstråken placerats diagonalt på 

gården. Genom wayshowingsprincipen ”Track following” styrs rörelsemönstret (Mollerup, 

2005, s. 45). Detta innebär också att personalen får en bättre överblick och lättare kan se 

om de som passerar är boende eller vuxna som skall hämta barn, vilket skapar trygghet 

och ökar säkerheten (Forshed & Ola, 2005, ss. 61-65).  

 

För att bygga vidare på temat; variation och kontrast, har vägarna inte samma bredd, 

vilket blir till en kognitiv erfarenhet för barnen. De får en möjlighet att upptäcka 

skillnader mellan de olika gångstråken. De smalnar av och har fått sina mått med 

utgångspunkt från öppningarnas bredd, vilket skapar variation samtidigt som området 

som är mest frekventerat får en bredare gång.  

 

 

 

 

Figur 7; ”gångstråkstriangeln”. 
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Figur 8; En cirkulär sittplats har skapats runt ett planterat träd vilket fungerar som ett identitetsskapande 

formelement, samtidigt som den främjar rörelsen om båda sidor. Den cirkulära sittplatsen ”mjukar upp” 

”gångstråkstriangelns” annars kantiga formspråk.  

 

De nya gångstråken är av asfalt (vilket med fördel går att rita på), stenplattor (vilket bland 

annat går att studsa boll på) och en mindre del med grus (som ger löst material). Då jag 

ville hindra barnen från att få upp hög fart med cyklar på en av raksträckorna har jag valt 

att ha ett parti med grus som resulterar i uppdelning av sträckan och genom materialet 

grus, skapa långsammare förflyttning (figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9; Planritning med gångstråkens material markerade. 
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Gården har delats upp i olika områden vilka är tänkta att vara identitetskapande som 

stationer. Ytorna skapas av olika material där gränser bildas men samtidigt främjas rörelse 

i valfri riktning (figur 10).  

 

 

Figur 10; Hela gårdens yta ska ha som ambition att främja pedagogik genom variation och kontrast, men de 

gröna ytorna som benämns som pedagogiska aktiviteter har mer möjlighet för samling, mellanmål och odling. 

Det gula området är främst för yngre barn och det blå för de äldre barnen.  
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Områden för pedagogiska aktiviteter   

Gårdens variationsrika materialtillgång är tänkt att stödja den pedagogiska verksamheten. 

Tillsammans med barnen kan funktioner och egenskaper hos olika material 

uppmärksammas (Herrington, 2005, s. 219). På vilket markmaterial studsar bollen bäst? 

Vilket material låter mest att springa på?  

 

Det har skapats större möjligheter för pedagogiska aktiviteter genom platser för samling, 

olika stationer för uppdelning i mindre grupper och en odlingsdel (figur 11). På en del av 

gården har stubbar placerats som kan användas vid samling eller i lek (figur 11). På gården 

skulle även längre ”kaplastavar” av trä kunna placeras eftersom de stimulerar till att 

bygga stort och smälter in i miljön då de är av naturmaterial. Genom ett större cykel- och 

vagnförråd ökar säkerheten då de boendes cyklar kan parkeras här istället för på gården 

(figur 11). En del av förrådet kan även inhysa förvaring av material vilket efterfrågas av 

personalen. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11; Planritning med markmaterial. 
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Figur 12; Utanför ingången till de äldre barnens avdelning har en trätrall placerats där lösa bord och bänkar 

kan stå. Här kan mellanmål intas och ”lektionsliknande” aktiviteter hållas. För att få väderskydd kan parasoll 

med fördel användas. (Navigeringsanvisning; se planritning till höger). 

 
 

Figur 13; På en del av gården har odlingslådor och vattenpump placerats, här får barnen möjlighet att lära sig 

om odling (Burke, 2005, s. 268). (Navigeringsanvisning; se planritning till höger). 
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Området för främst de yngre barnen 

Ett cirkulärt område med ”baksand” och sol- och regnskydd, skapar ett utstickande 

landmärke vilket blir identitetsskapande för barnen (figur 15). Här får de yngre barnen 

möjlighet till sandlek i en miljö som inte är utsatt för stark sol och som är säker att ta sig 

till då den ligger i anslutning till de yngre barnens inomhusmiljö, vilken är belägen i ett 

separat hus på innergården (figur 14). Den centrala placeringen på gården ger 

överblickbarhet och närhet till avdelningarnas ingångar, där personal främst befinner sig, 

vilket ökar säkerhet och trygghet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14; Områden för främst de yngre barnen. 
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För att tillgodose de yngre barnens behov av ”lagom” höga objekt att hoppa ifrån, 

gömma sig bakom och möjlighet att bygga ”bon” har buskar och nivåskillnader skapats. 

Buskarna är låga för att barnen ska få fri sikt men har även en omslutande funktion. 

Figur 15; ”Sandlådsområdet på de yngre barnens område har ”bakvänlig” sand och ett skydd för sol och 

regn. I sanden finns bänk/bord i fyra olika höjder från 0,20 -0,50 m. Bänk/borden ger möjlighet att stå vid, 

sitta på, gå på och hoppa ifrån. Personalen får dessutom möjlighet att både stå och sitta nära barnen. De 

yngre barnen har stort behov av att ha vuxna nära för att känna trygghet och det är viktigt att underlätta för 

personalen att delta i leken (Clark, 2005, s. 9). (Navigeringsanvisning; se planritning nedan). 

 

 

Området för främst de äldre barnen 

På delen som i första hand ska stimulera de äldre barnen finns ytor för springlek, 

nivåskillnader, buskar för kojlek och sand. Det finns möjlighet till avskildhet där barnen 

kan leka med varandra (Lueder & Rice, 2008, ss. 22-26) och stimulans för imaginära lekar 

genom löst material och rumsligheter.  

 

Att få se en del av helheten främjar de imaginära lekarna (Jilk, 2005, s. 43). Förståelse för 

relationen mellan del och helhet utvecklas hos barn i fyraårsåldern (Lueder & Rice, 2008, ss. 

22-26). Istället för exempelvis ”lekhuset”, som idag finns på gården, har avstamp i miljön 

(Lenninger & Olsson, 2006, ss. 26-29) i form av ”husplank” och en ”lekrektangel” skapats 

(figur 16). Genom den kognitiva gestaltningslagen; erfarenhetens lag, kan vi fortfarande 

uppfatta en husliknande form (Arai, 2001, ss. 18-19).  
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Figur 16; ”husplanket” har håligheter i form av trianglar, cirklar och rektanglar vilka kan utveckla barns 

förståelse för de geometriska formerna, samt fungera som ett ”lekplank” för imaginära lekar, bollsporter 

etcetera. Håligheterna är utformade efter rådande säkerhetsregler för att undvika ”huvud”- och ”fingermått” 

men vid realisering kan regler behöva ses över ytterligare (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009, ss. 46-49).  

(Navigeringsanvisning; se planritning till höger) 

 

                                                                                     

 

 

Figur 17; ”lekrektangeln” är en rumslighet i betong med 

gräs eller konstgräs på ovansidan. Det går att krypa 

genom två öppningar, balansera på den och sitta i den. 

”rektangeln” har en del, med den högsta tillåtna höjden 

utan räcke 0,6 meter (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2009, s. 44), och en som är 0,4 meter hög. De 

sammanlänkas med en diagonal del som lutar.  
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Slutsats och diskussion  

Studiens syfte var att skapa ett gestaltningsförslag där Mullvadens förskolegårds 

utformning underlättar för den pedagogiska verksamheten och främjar åldersanpassade 

lekmöjligheter för förskolebarnen i åldrarna ett till sex år. Gestaltningsförslaget bygger på 

de rådande förutsättningarna, de tre tematiska områdena (åldersanpassning, rumslighet 

och pedagogisk verksamhet) och litteraturstudiens punktlista (vad finns i en optimal 

utomhusmiljö för lek och hur påverkar en optimal lekmiljö barn). Under designprocessen 

bearbetades de tematiska områdena och det resulterade i det övergripande temat för 

gestaltningen; variation och kontrast.  

Vetskapen om att naturmiljöer är positiva för barns välbefinnande, utveckling och 

stimulering till olika typer av lek, och faktum att Mullvadens förskola är belägen på en 

innegård utan naturmiljö, har varit en av utmaningarna i mitt arbete. Aktiviteter i en 

planerad lekmiljö har ofta åldersbestämda redskap. I en ”naturmiljö” där åldersgränser 

inte finns på samma sätt kan barn lättare utgå från sin egen lust och förmåga, utan risk att 

utföra aktiviteter som anses vara “barnsliga”. ”Naturmiljön” ger ett ”smörgåsbord” av 

möjligheter där användaren får ta ut de delar hen vill utnyttja och detta har jag försökt att 

tillgodose genom att tillföra naturelement och olika material. Dessa element ämnar bidra 

till en variationsrik, levande och modifierbar miljö på förskolegården vilket är egenskaper 

som finns i naturen. 

Resultatet av studien visar att det finns potential för att förbättra förutsättningarna för 

åldersinkludering, genom att ändra rörelseflöden, struktur och tillföra material. I 

gestaltningsförslaget har de äldre barnen fått fler möjligheter att modifiera sin egen miljö, 

genom vegetation, rumsligheter och material. Fler rumsligheter tillsammans med löst 

material ämnar ge bättre förutsättningar för imaginära lekar. Genom åldersanpassade 

element i miljön får bland annat de yngre barnen ”lagom” stora motoriska utmaningar. 

De yngre barnens centrala plats på gården, där vuxna har överblick, kan hållas isär med 

de äldre barnens område för mer ”vilda” lekar och på så vis öka barnens säkerhet och 

trygghet. Gården med sin uppdelning av ytor för samling, odling och naturmaterial ökar 

även möjligheten till att arbeta med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön.  
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Figur 18; Ny utformning av Mullvadens förskolegård i kontext. (bakgrundsfoto Linus Lidberg, 26 maj 2012). 

 

I mitt gestaltningsförslag finns många naturliga material som kräver skötsel, vilket kan 

medföra praktiska problem gällande exempelvis underhåll. Min förhoppning är att 

förskolan själv kan ta en del av ansvaret som ett viktigt moment i den pedagogiska 

verksamheten. Då teorier som har bearbetats i studien framhåller vikten av naturelement 

för barns utveckling anser jag att det uppväger problematiken. Studien innehåller inte 

fördjupade undersökningar om material. Om detta hade genomförs skulle material 

eventuellt komma att få ersättas av andra, som att exempelvis vissa gräsytor skulle få 

konstgräs, om de bedömdes slitas för hårt. Eftersom gestaltningen inte har utformats i 

verkligheten kan jag inte helt och hållet förutspå om mina intentioner gällande 

användandet blir som avsett. Dock är min förhoppning att den nya gestaltningen ska 

utgöra en grund för fortsatt bearbetning och att barnen och personalen, och deras sätt att 

använda gården, ska utveckla miljön. Barnen kommer att skapa stigar på de platser där 

de vill springa och göra miljön till sin egen, vilket är min intention med gestaltningen. 

 

Fortsatta studier, där jämställdhet mellan kön inkluderas i förskolemiljön, ser jag som ett 

intressant område. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet, där åldersinkludering 

innefattas, då det i båda fallen handlar om inkludering. Denna studie har inte bearbetat 

jämställdhet men intentionen med miljön som skapats är att alla barn ska få leka på lika 

villkor, vilket skulle kunna vara en grund till fortsatt forskning.  
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Bilaga I : Analysmall; Binggeli & Ching 

Analysmallen är hämtad ur Interior Design Illustrated av Ching, Francis D.K & Binggeli, Corky (2005, 

ss. 56-57). 

 

User requirements 

Identify users 

• Induvidual 

• User groups 

• User characteristics 

• Age groups 

 

Identify needs 

• Specific induvidual needs and abilities 

• Group needs and abilities 

 

Establish Territoral Requirements 

• Personal space 

• Privacy 

• Interaction 

• Acess 

• Security 

 

Determine Preferences 

• Favored objects 

• Favorite colors 

• Special places 

• Special interests  

 



                                                   _______________________________________________________________________ 

Activity Requirements 

Identify Primary and Secondary Activities 

• Name and function of primary activity 

• Names and functions of secondary or related activities 

 

Analyze Nature of the Activities 

• Active or passive 

• Noisy or quiet 

• Public, small group or private 

• Compability of activities if space is to be used for more than one activity 

• How often is the space to be used? 

• What times of day or night? 

 

Determine Requirements for 

• Privatcy and enclosure 

• Access 

• […] 

• Flexibility 

• Light 

• Acoustic quality 

• Security 

• Mainrenace and durability 

 

Furnishing Requirements 

Determine furnishing and equipment recuirement for each activity 

      Number, type and style of: 

• Seating 

• Tables 

• Work surfaces 

• Storage and display units 

• Accessories 



                                                   _______________________________________________________________________ 

Bilaga II: Analysmall 

Analysmallen är utformad utifrån två olika mallar, vilka jag fått ta del av under kurserna; Rumslig 

gestaltning utomhus och Plats, rum och rörelse (Palmgren, 2011). 

 

1. Vilka är de nuvarande aktiviteterna? 

2. Identifiera några betydelsefulla landmärken i rummet? 

3. Vilka knutpunkter är avgörande för det nuvarande rörelseflödet? 

4. Identifiera de formelement som skapar rörelseriktningar (Byggnader, torg, gator, 

parkeringar etc.) 

5. Vilka gångstråk används och varför? 

6. Vilka verksamheter (hinder) styr de befintliga rörelseriktningarna? 

7. Vilka formelement på platsen skapar rumslighet? Varför? Hur påverkar de 

enskilda formelementen uppfattningen av helheten? Beskriv de aktuella delarna. 

(Byggnader, skog, växtlighet, mark, marknivå och höjdskillnader, himmel, 

mellanrumsformer, vatten etc.) 

8. Vilken information ger formelementen vid de olika knutpunkterna? Varför? 

9. På vilka platser skulle formelement kunna förändras, tillföras eller tas bort för att 

förändra de nuvarande rörelseriktningarna? 

10. Finns det platser som skapar motsägelsefull information och förvirrar besökaren? 



                                                   _______________________________________________________________________ 

Bilaga III: Intervjufrågor  

1. Hur utnyttjar ni er utomhusmiljö i den pedagogiska verksamheten? 

2. Anser du att miljön är anpassad för alla åldersgrupper (ett till sex år)? Om inte, 

vilka är den mest anpassad till? Minst anpassad till? 

3. Finns det idag möjlighet till olika typer av leksätt på gården (så som sociala, 

enskilda, fartfyllda, lugna etcetera)? 

4. Vilka aktiviteter anser du gården behöver vara anpassad till (så som mat, vila, 

samling, uppdelning i mindre grupper etcetera)? Hur påverkas de av årstider och 

väder? 

5. Anser du att hela gårdens yta utnyttjas? Om du svarat nej, vilka delar används 

mest? 

6. Hur anser du att säkerheten är på gården? För barn och er som personal 

(inklusive belastningsskador)? 

7. Vad tycker du fungerar bra med gården? 

8. Vad tycker du fungerar mindre bra med gården? 

9. Vilken ålder har barnen på den avdelning som du arbetar på? 

10. Vem sköter gården (underhåll, skottning etcetera)?  

11. Vilka andra utomhusplatser än gården besöker ni i er dagliga verksamhet? Vilka 

behov tillfredsställs på de platserna (så som gunga, cykla och skogsmiljö)?  

12. Arbetar ni på förskolan efter någon speciell pedagogisk inriktning?  

13. Övriga kommentarer 

 

 



                                                   _______________________________________________________________________ 

Bilaga IV: Enkät 

 

 

 

 




