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• Et gjennomgående forskningsspørsmål for denne 
studien var: Hva uttrykker barna selv om leken i 
barnehagens uteområde?  

• I dette lå et mål om å belyse faktorer om hvor og hva 
barna leker, hvem de leker med og hvilken rolle de 
ansatte har i uteleken.  

 



• Tradisjonelt er 
barnehagens uteområder 
utformet rundt faste 
installasjoner som husker, 
klatrestativ, sandkasse og 
sklier mm (Refshauge, 
2012; Mårtensson 2004) 

• Barns natur er 
utforskende og 
nysgjerrige og preget av 
hva kan jeg gjøre her, og 
hva kan jeg gjøre med 
dette! 

 



• Et læringsmiljø består av det 
synlige miljøet, som 
arkitektur, lekeapparater, 
terreng og materialer, men 
også viktig å trekke inn det 
usynlige miljø, som for 
eksempel ansattes 
holdninger og perspektiver 
på barn og læring 
(barnehagens kultur), og 
ulike organisatoriske 
aspekter (Nordin-Hultman, 
2004; Hagen & Rystad, 
2014). 

 



• Denne studien omhandlet hvilke preferanser barna har i 
barnehagens uterom og barnas perspektiv på plasser de leker, 
aktivitet og samspill, og hvordan de forskjellige 
komponentene i et uteområde (topografi, installasjoner, 
størrelse, lokalisering med mer) påvirker barns lek. På 
bakgrunn av dette ble prosjektets problemstilling: 

 

– Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på 
barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet? 

 



Metode 

• Et mål med datainnsamlingen var å få frem barnas oppfatning 
av uteområdet i sin barnehage. Det ble valgt et metodisk 
grunnlag basert på elementer fra metoden mosaic approach 
(Clark & Moss, 2001; Clark & Moss, 2005; Clark, 2010). Mosaic 
approach er et multi-metodisk rammeverk som favner flere 
perspektiver i samme problemstilling. 

• Metoden vektlegger å bruke barn som informanter med mål 
om et tydelig barneperspektiv (Clark og Moss 2005), med et 
særskilt blikk på det pedagogiske miljøet i barnehagen og 
hvordan det fysiske miljøet støtter opp om barns lek og læring 
(Rinaldi, 2009).  
 



Uteområdet 

• Datainnsamlingen ble 
gjennomført i en to 
avdelings barnehage 
med 60 barn 

• Uteområdet bestod av 
ulike husker og 
klatrestativer, 
sykkelveier, scene, 
ballbane, sandkasse, 
lavvo og gapahuk med 
ildsted 

 



Datainnsamling og delmetoder 

 

Datainnsamlingen besto av følgende elementer/metoder:  

• Observasjon (4 barn, 32 obs à 15 min.) 

• Guidet tur, 2 turer (3 barn og ped.leder) 

• Intervju av barn (3) og ped. leder 

• Barnetegninger (12 barn) 

 



Datainnsamlingen 

• Det ble valgt å bruke femåringer som informanter ut i fra at de 
har vært lengst i barnehagen og derav hadde størst erfaring 
knyttet til uteområdet, og informanter ble valgt ut i samråd 
med pedagogisk leder.  

• Barna hadde selv en aktiv rolle i forskningsprosessen, og 
målet var sammen med barna å finne deres perspektiv på 
leken og det sosiale samspillet i uterommet.  



Analyse 

• Det ble gjennomført en 
innholdsanalyse (Jacobsen, 
2005) hvor dataene fra de 
fire metodene: observasjon, 
barnetegninger, guidet tur 
på utelekeplass og intervju 
med barn og pedagogisk 
leder ble kategorisert og 
tematisert 



Barns bruk av lekeplassinstallasjoner 

• Uteområdets faste installasjoner hadde en variabel bruk 
gjennom observasjonsperioden i forhold til bruksfrekvens og 
popularitet. Det var til dels store aldersspesifikke forskjeller på 
bruken av de ulike installasjonene 

• Data fra observasjon viste at huskene og klatrestativet var de 
mest populære installasjonene 

• Sykler og sandkassa var også mye i bruk (dynamiske 
lekeapparat) 



Bruk av lekeplassinstallasjoner 

• Sandkassehuset var 
populært, spesielt for 3-
4 år jenter. (Rollelek, 
kreativ lek med 
løsmaterialer) 



• Koblingen av de ulike datasettene 
ga et mer nyansert bilde av 
bruken.  
– De eldste barna viste liten 

interesse for 
lekeplassinstallasjonene, noe som 
kom til uttrykk gjennom 
intervjuene og guidet tur: f,eks 
Jørgen: “æ like ikke dissan, dem e 
kjedelig”.  Syklene var derimot 
populære blant de eldste 

– Bruken av lekeinstallasjonene var i 
stor grad koblet til andre typer lek 
eller lek som apparatene i 
utgangspunktet ikke var tiltenkt fra 
produsentene (klatrestativet ofte 
brukt som «hus» ifm rollelek) 
 



Mest populære sted 
- «Æ like best å klatre i trærne i skogen» Ane 5,3 

«Skogen i hjørnet er veldig populært, kanskje spesielt 
for de eldste; til klatring og rollelek. Ofte innlemmer 
dem dissene og klatrestativet, og det pågår flere 
typer lek samtidig….Klatring er veldig populært[i 
skogen], det er om å klatre høyest Så driver dem mye 
med heltelek…og de finner våpen på bakken». 
(ped.leder) 

• «Skogen» fremhevet i samtalene 
og barnetegningene 

• Klatring, rollelek, gjemsel, 
heltelek.  

• Rollelek, lage kreative strukturer 
ved hjelp av løsmaterialer 

• Området rundt «skogen» og 
klatrestativet 
 

«Barn liker å være der andre barn leker, og 
gode sosiale steder oppstår ofte i 
krysningspunktet mellom andre populære 
lekesteder, hvor barna samles og inspireres til 
andre typer leker uavhengig av miljøet rundt» 
(Mårtensson, 2004). 



Klatring i trær 



«Haugen» 
“Æ like og leik på haugen, leik Spiderman og Hulken, og sloss litt på gresset der” Jørgen 5 år 

• Rutsjing, sykling, løping 

• «Gjemmested» bak 
haugen, leke uten at de 
voksne ser oss 

• «God utsikt fra haugen» 

“haugen e artig, vi rutsje der, artigast når det e 
snø, for da går det fort” Tuva 5 år 



De ansattes rolle i uteleken 

• De ansatte har stor påvirkningskraft på innholdet i 
utetiden: Hvis vi setter i gang en aktivitet så har du 
fort ti barn rundt deg, og du kan motivere videre til at 
barna er med på samme aktivitet for så å trekke seg 
litt tilbake (ped.leder). 

• Lekte godt med barna når de ble invitert, og var 
flinke til å oppmuntre dem til å finne sin egen lek 

• Lite organisert aktivitet, barna kunne velge 
aktiviteter selv (fri lek) 



• I samtaler med barna rundt spørsmålet om de 
voksne var de enige om at de voksne ikke lekte, og at 
de gikk “hit og dit”, eller at de bare stod å så på 

• Det jeg noterte som at ansatte observerte, var for 
barna ikke en synlig aktivitet, de så voksne som stod i 
ro uten å gjøre noe.  



Drøfting 

• Barna foretrakk miljøer som ga varierte og uforutsigbare muligheter for lek og 
sosialt samspill, en lek som barna selv hadde tatt initiativet til, og som de 
opplevde som relativt fri. Uteleken var preget av rollelek og fantasilek i 
hovedsak tilknyttet de deler av utemiljøet med flest affordances (Gibson, 
1979).  

• Datamaterialet viste også at de faste lekinstallasjonene hadde liten interesse 
blant de eldste barna, og at bruken ofte var av en annen karakter enn 
lekeapparatenes tiltenkte funksjon.  

• Varigheten på et lekeapparats interesse virket å ha en klar sammenheng med 
hvor fleksibelt og variert bruken kunne være. En-løsnings apparater preges av 
en kort interesseperiode knyttet til når det er samsvar mellom barnets 
ferdigheter og utfordringene apparatet kan tilby. Dette samsvarer i stor grad 
med andre studier som har sett på barns lek på lekeplasser (Norèn-Bjørn, 
1977; Mårtensson, 2004; Refshauge, 2012)  



• Det er viktig å observere hvordan barna tar i bruk et rom, 
organiserer det og gir det mening ut fra sine forutsetninger og 
den leken som er rådende (Mårtensson, 2004). Dette kan 
skape en bedre forståelse for barnas intensjoner, og man kan i 
større grad ivareta et godt barneperspektiv i leken gjennom 
barns medvirkning.  

• I denne sammenheng er det også viktig å se på hvordan ulike 
steders strukturering påvirker hvilke former for lek som 
dannes.  



• Utetiden bør på samme måte som aktiviteter inne være gjenstand for 
planlegging, gjennomføring og evaluering. Gjennom målrettet 
tilrettelegging og forsterking av ulike elementer i uteområdet kan man 
også påvirke barnas valg av aktiviteter og i større grad lede innholdet mot 
målene i barnehagens årsplan.  

• Forståelse for det fysiske miljøet som et pedagogisk miljø kan og bør 
problematiseres også i uterommet i forhold til barns interesse for 
uteområdet og hvilke aktiviteter de foretrekker å gjøre (Mårtensson, 2004; 
Rinaldi, 2009).  

• Selv om barns medvirkning og valg av aktiviteter i utetiden forbeholdes 
barns interesser, betyr ikke det at de ansattes påvirkning er uviktig. De 
ansatte har stor påvirkning på barnas aktivitetsvalg, resultatene fra denne 
studien viste at de ansattes hadde en rolle som aktive observatører. Leken 
ble i stor grad initiert av barna, men de ansatte trådte støttende til i leken 
når de ble invitert, det oppstod konflikter eller når barn hadde problemer 
med å finne seg til rette i leken.  



Veien videre 

• For å skape en enda bedre forståelse for barns lek i 
barnehagens uteområder er det behov for mer forskning i 
flere barnehager hvor de samme undersøkelsesmetoder 
benyttes med et mål om å skape generaliserbare data.  

• Et viktig steg på veien vil være å skape et fleksibelt verktøy 
som tar opp i seg fordelene med en multi-metodisk 
tilnærming, og som samtidig muliggjør innsamling av 
objektive data slik at man i større grad kan opprette 
samarbeid på tvers av institusjoner og geografi, slik at man får 
samlet data i felles databaser.  

• Dette vil gi bred og dyp innsikt i hvordan barn og ansatte 
påvirkes av det fysiske miljøet og hvordan dette gjenspeiler 
seg i barnas lek og de ansattes pedagogiske praksis. 
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