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Abstrakt 
Detta examensarbete handlar om hur verksamma förskolepedagoger ser på 

uteleken. Förskolan ska arbeta utifrån de styrdokument som finns. I 

styrdokumenten står det att barn ska erbjudas rika tillfällen till att utveckla 

sina färdigheter. Vi har undersökt vilka kunskaper pedagogerna anser att 

barnen utvecklar under uteleken och undersökt hur pedagogerna planerar 

uteleken. Vi har genomfört intervjuer och observationer på tre olika förskolor 

med sammanlagt sex pedagoger. Dessa metodval har gett en direkt inblick i 

hur pedagogerna arbetar och anser sig arbeta med de strävansmål som 

Läroplanen för förskolan, 1998 beskriver. 
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Inledning 
Förskolan spelar en betydande roll för barnens möjligheter att utöka sina 

färdigheter och tillägna sig nya kunskaper. Barn i Sverige börjar ofta sin 

förskoletid vid ett års ålder och blir kvar i denna verksamhet till dess de 

övergår till skolan. Allt förskolan erbjuder barn ska grunda sig på förskolans 

eget styrdokument, Läroplanen för förskolan 1998. I vidare text kommer detta 

styrdokument att benämnas som Lpfö 98. 

 

Förskolans verksamhet planeras av arbetslag, vilket innebär att ett flertal 

pedagoger är inblandade i hur verksamheten ska utformas. Förskolans uppgift 

är att lägga grunden för ett livslångt lärande menar Göhl-Muigai (2004).  

Förskolans dagliga verksamhet ska genomsyras av strävansmålen i Lpfö 98. 

Inga moment under barnens vistelse i förskolan är fråntagna dessa 

strävansmål. Smith & Lovat (1996) beskriver vikten av att det pedagogiska 

arbetet planeras utifrån de gällande styrdokumenten.  

 

Hur införlivar pedagogerna strävansmålen i Lpfö 98 i utevistelsen på 

förskolan? Intresset uppstod när vi under vår verksamhetsförlagda praktik och 

under vår egna aktiva yrkeskarriär som förskolepedagoger kommit i kontakt 

med utevistelsen och aktivt diskuterat detta med pedagoger vi mött inom 

förskolor. Barnen ska ges tillfällen till att lära sig, utvecklas och ha roligt under 

sin förskolevistelse. ”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus”(Lpfö 98, s, 7). 

 

Lpfö 98 beskriver vilka strävansmål förskolan ska arbeta mot. Uppsatsen 

kommer att ägnas åt tre av dessa. Hur förskolan arbetar för att främja barnens 

kunskapsutveckling gällande språket, den motoriska utvecklingen och den 

sociala utvecklingen.  Uppsatsen tar även upp vad pedagogerna tycker är 

viktigt i utevistelsen.  Ser pedagogerna möjlighet att arbeta mot strävansmålen 

i Lpfö 98 under den tid barn tillbringar ute? Svaren på dessa frågeställningar är 

viktiga för att vi i vår fortsatta yrkeskarriär ska kunna förstå hur andra 

pedagoger tänker. Vi tycker personligen att utevistelsen är viktigt och rolig för 

både barn och pedagoger. Vi vill kunna förorda utevistelsen som en god källa 

till utvecklandet av barns färdigheter och möjlighet till att utveckla nya 

kunskaper. 

 

Forskningsproblemet är: Vilket pedagogiskt lärande uppstår/utmanas av utelek 

anser pedagoger? 
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Bakgrund 
Disposition 

Först en kort redogörelse kring förskolans styrdokument, dess uppkomst och 

betydelse för den svenska förskolan. Lev Vygotskijs och Roger Säljös tankar 

kring det sociokulturella perspektivet berörs. Detta tas upp för att det ger en 

förståelse för den text som sedan följer. Sedan övergår vi till att redogöra för 

vad forskningen menar uteleken ger barnen i förskolan samt dess betydelse för 

barns kunskaps utveckling. 

 

Läroplanen för förskolan 1998 

Innan Lpfö 98 infördes har förskolan redan haft sex styrdokument enligt Göhl-

Muigai (2004). Svensk förskola fick sin första läroplan år 1998. Först när 

förskolan får Lpfö 98 har verksamheten ett styrdokument som uppger 

strävansmål.  I tidigare styrdokument har det inte funnits strävansmål utan 

råd och anvisningar om hur förskolan kan agera (Göhl-Muigai, 2004). Tallberg 

Broman (1995) beskriver att förskolans tidigare målsättning var att förbereda 

barnen för skolan och samhället. Införandet av läroplanen gav upphov till 

diskussioner på alla förskolor angående vad som menades i styrdokumentet. 

Smith & Lovat (1996) beskriver vikten av att läroplaner ges tillfälle att 

diskuteras, reflektera över och slutligen sättas in i det egna arbetet. Göhl-

Muigai (2004) nämner att först när förskolan fick Lpfö 98 så gjorde den sitt 

insteg i den svenska utbildningspolitiken. Förskolan blir en del av barnens väg 

mot kunskapserövring och utbildning. Göhl-Muigai (2004) redogör för att 

förskolan ska ge barnen en glädjefylld och lustfylld tid i förskolan. Barnens 

dag ska vara trygg, lärorik och lägga grund för ett livslångt lärande. Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999); Smith & Lovat (1996) nämner vikten av att 

läroplaner följs och att de som arbetar utifrån läroplanen följer alla dess mål 

och inte väljer ut specifika delar som tilltalar den enskilde pedagogen. Alla 

barn i Sveriges förskolor ska erbjudas samma möjligheter till att utvecklas mot 

de mål som är uppsatta i Lpfö 98. 

 

Vygotskij 

Vygotskij, Lev (1896-1934) är en av de forskare som påverkat synen på hur 

lärandet fungerar (Philips & Soltis, 2010). Vygotskij som var utbildad 

psykolog, lägger vikt vid barns lärande. Vygotskijs teorier har gett upphov till 

begreppet den proximala utvecklingszonen. Han menade att barn kan lära sig 

med hjälp av andra det de inte själva riktigt klarar av på egen hand (Philips & 

Soltis, 2010; Smidt, 2010). Holmstedt Lothigius (1997) beskriver detta som att 

barn i meningsfull interaktion med andra utvecklas och får nya färdigheter. 

Att språket är ett verktyg för att till största delen kommunicera.  De kunskaper 

barnen inte klarar av att muntligt överföra använder de det sociala samspelet 

för att tillgodogöra sig.  
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Barns sätt att imitera andra är en viktig faktor i deras utveckling av sina egna 

färdigheter och kunskaper (Philips & Soltis, 2010). Smidt (2010) beskriver att 

detta härmande dock inte kan förklara hur barnet lyckas konstruera sin egen 

förståelse för det den härmat. Vygotskijs teorier kring hur barn lär sig med 

hjälp av andra delas av flera andra forskare. Roger Säljö professor i pedagogisk 

psykologi delar Vygotskijs teorier (Säljö, 2000). Lärandet sker i möte med 

andra, och utveckling av färdigheter sker i olika former av kulturella möten. 

Det kulturella mötet kan vara i olika former av miljöer eller erfarenheter men 

det innefattar alltid samspel med dessa olika faktorer (Kroksmark, 2003; Säljö, 

2000; Säljö 2005;). Som tidigare nämnts är det interaktionen med andra 

människor som gynnar lärandet och kunskapsutvecklingen. Detta perspektiv 

på sättet att lära sig och vinna nya färdigheter benämns som sociokulturellt 

perspektiv. 

 

Barns lek utomhus 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2008); Smidt (2010) beskriver 

vikten av barns lek . Barn lär sig genom lek. Leken sker överallt, både inne och 

ute samt vid olika situationer de möter. Leken är närvarande hela tiden och 

genom den kan barn finna vägar att vinna nya kunskaper samt öva på redan 

funna färdigheter. Säljö (2000) beskriver leken som en handlig utan behov av 

att vinna. Barns lek behöver alltså inte ge upphov till känslan av att övervinna 

en tröskel. Tröskeln övervinns naturligt i leken utan att barnen uppfattar detta 

som ett lärande. Rivkin (2000) tar upp hur stor potential uteleken har för barn. 

Barn får möjlighet att utveckla intressen för det de upplever utomhus. Enligt 

Maynard & Waters (2007) ; Rivkin (2000)  får de barn som vistats mycket ute 

ett visst försprång i sin förståelse för omvärlden. De har med egna ögon sett 

fenomen som regn och is. De har haft möjlighet att bekanta sig med dessa 

fenomen genom synintryck, smakintryck och känsel. Barnen får förståelse för 

sin närmiljö och naturen. Genom att barnen får använda alla sina sinnen och 

genom att pedagoger vistas i naturen med barnen kan kunskaper förmedlas.  

 

Lek i naturen ger barn möjlighet att lära sig att vårda miljön. Genom att vistas i 

naturmiljöer får barnen chans att uppleva naturen och se följderna av vad 

exempelvis odling och naturvård ger (Rivkin, 2000). Braute & Bang (1997) 

nämner att uteleken ger barn en möjlighet att lära sig tycka om naturen, vilket 

ger dem ett försprång i naturvård när de når vuxen ålder. Grahn, Mårtensson, 

Lindblad, Nilsson & Ekman (1997) beskriver att uteleken är viktig då den ger 

barnen ökad kreativitet och att barnen anser att utemiljön är mer ”verklig” än 

den inredda och anpassade inomhusmiljön. Även Hyvönen (2008); Maynard & 

Waters (2007)  talar om uteleken som viktig, men då mer som en inspirerande 

miljö. Utomhusmiljön kan användas för både lek och undervisning. Dock kan 

utomhusmiljön ge upphov till mer farliga leker såsom ”tafatt och spring” lekar 

som kan behöva övervakas av vuxna. Barnens lekar ute ger dem större friheter 

och begränsningar behöver finnas och då i form av pedagognärvaro.  
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Naturlig miljö på gården med vildvuxna buskar och lövhögar som inte fraktas 

bort ger barn möjlighet att klättra, krypa och gömma sig. Hur platsen är 

utformad där barnen leker är viktigt, menar Rivkin (2000). Platsen bör inte 

vara konstgjord och tillrättalagd utan vara mer som en naturlig naturmiljö. 

Grahn et al (1997) nämner vikten av att barn har tillgång till natur under sin 

utelek. Träd, buskar och gräs kan användas som verktyg i barnens lek.  Detta 

menar Grahn et al (1997) är en väg att få barn intresserade av sin egen 

närmiljö. Miljön bör vara tilltalande för barn i olika åldrar. Barn ska kunna 

betrakta saker med både ögon, hörsel och känsel. Grahn et al (1997); Rivkin 

(2000) menar att utemiljöns utformning påverkar barnens sätt att leka, vad de 

väljer att sysselsätta sig med och med vilka saker de använder för lek. Även 

Hyvönen (2007) beskriver att utemiljöns utformning påverkar vad barnen 

väljer att leka. Exempelvis lockar stora öppna ytor till tafatt lekar och andra 

lekar som kräver mycket rörelse. Genom att utomhus placera material 

lättillgängligt i barnens höjd får barnen möjlighet att vara självständiga, enligt 

Göhl-Muigai (2004).  Miljön barnen leker i ger upphov till olika former av lek, 

anser även Braute & Bang (1997). Miljön bör varieras för att ge barnen största 

möjliga utbud. Miljöerna bör dock vara återkommande så att barnen känner 

sig trygga i dessa och törs utforska dem. Braute & Bang (1997) menar att det är 

vuxna som planerar barnens möjlighet till utemiljöerna och därför bör de 

vuxna fånga upp barnens intressen och utforma miljöerna efter dessa. Lyhörda 

vuxna som skapar/väljer utemiljön tillsammans med barnen är det optimala. 

Även Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) påtalar vikten av att miljön 

barnen vistas i inte är statisk. Miljön bör kunna förändras efter barnens behov.   

 

Holmstedt Lothigius (1997) nämner ingenting om miljöns utformning men det 

forskaren anser vara viktigt är att under lek utomhus bör vuxna vara 

delaktiga. Genom att de vuxna engagerar sig i leken och inte bara intar 

observationsroll kan barnen utveckla leken och därigenom kan barnen 

utvecklas som personer. Enligt Holmstedt Lothigius (1997) behöver barnen 

aktiva vuxna. Maynard & Waters (2007) ; Rivikn (2000) däremot talar om 

vikten av att barn får möjlighet att utforska utemiljön på egen hand och att de 

vuxna ska finnas med, men endast som stöd då barnen söker detta. De vuxna 

ska vara delaktiga på så sätt att de ser till att barnen inte utsätter sig själva eller 

någon annan för fara. Uteleken kan innebära risker för barn och därför bör 

vuxna finns i närheten när barnen leker fritt.  

 

Att flytta ut verksamheten i naturen menar Maynard & Waters (2010) går 

utmärkt. Aktiviteterna barnen gör inomhus går att anpassa så de går att 

genomföra i en utemiljö. Utomhusmiljön ska ge barnen en vilja att röra sig, och 

erbjuda dem många möjligheter till fysisk aktivitet, anser Grindberg & Langlo 

Jagtøien (2000). Holmstedt Lothigius (1997) beskriver uteleken som ett tillfälle 

för barnen att genom sina lekar träna motorik och socialt samspel. Hyvönen 

(2008) beskriver barns lek med andra som mycket viktig då den ger barnen 

möjlighet att träna sitt samspel med andra.  
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På så sätt kan barnen skapa nya kunskaper och även ges tillfällen att lösa 

problem som uppstår under lekens gång. Ger även uteleken barnen möjlighet 

att utveckla sin självständighet. I leken kan barn ändra förutsättningar, roller 

och regler (Smidt, 2010).  

 

Genom leken utvecklar barn sina kunskaper och erövrar nya. Leken går inte att 

separera från lärandet utan de utgör en helhet, menar Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, (2008). Det är leken som leder till utveckling av färdigheter 

anser Grindberg & Langlo Jagtøien (2000). De menar att barn inte leker för att 

utvecklas utan att barn leker för att leken i sig är utvecklande. Barnens lek är 

en del av det livslånga lärandet, skriver Pramling Samuelsson & Sheridan 

(1999). De menar att lärandet är en process som pågår hela livet.  Leken är en 

del av människors liv och därför är även leken en del av lärandet. Leken pågår 

hela tiden och överallt. 

 

Stenberg (2007) däremot menar att leken inte uppstår ur tomma intet utan 

behöver få möjligheter att startas och utvecklas. Pedagoger kan enligt Stenberg 

behöva stötta och leda barnen in i lek och hjälpa barn att tolka leksignaler. 

Leken tränar både motorik och de olika sinnena. Detta har enligt Stenberg 

(2007) positiv inverkan på barns begreppsbildning, tillika tanke och 

emotionella utvecklingsprocesserna. Grahn et al (1997) menar att leken har en 

viktig betydelse för barnets utveckling. Leken är en möjlighet att försöka förstå 

leksignaler och delta i socialt samspel, enligt Grahn et al (1997). Detta menar 

Grahn et al (1997) leder till att barnet utvecklar sina förmågor att kommunicera 

och samspela med andra. Samspelet med andra barn i grupp menar Holmstedt 

Lothigius (1997) är viktigt för att barn ska kunna utvecklas som individer, för 

att kunna bli självständiga individer och utvecklas som personer. Göhl-Muigai 

(2004) nämner att barn som vistas i olika former av gruppaktiviteter utvecklar 

kunskaper att förstå vad som behövs för att gruppen ska fungera bra. Smidt 

(2010) menar att barn lär sig värdefulla regler genom samspelet i leken. 

Förståelse för den sociala omvärldens regler gör barnen genom att leka, iaktta 

andras sampel och själva vara delaktiga i detta.  

 

Utelek och motorisk träning 

Att vistas utomhus är bra för hälsan anser Braute & Bang (1997). De beskriver 

att barn som är ute i naturen inte har lika många förkylningar och andra 

sorters infektioner som barn som tillbringar mer tid inomhus. De nämner även 

att barn som får möjlighet att vara ute i en naturmiljö utvecklar sin 

grovmotorikförmåga och tilltro till denna. Även Rivkin (2000) beskriver vikten 

av utelek för den motoriska utvecklingen. Kuperad terräng, klätterträd och 

växtlighet att krypa under ger barnet möjligheter att använda hela sin kropp. 

Grahn et al (1997) nämner dock att barn som under de kalla månaderna på året 

är ute kan hindras i sin motorik på grund av att de har mycket kläder på sig. 

Då kan möjligheten att få klättra, springa och krypa tillgodoses inomhus. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att barn behöver olika 

upplevelser och erfarenheter för att utvecklas. 
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 Genom att vistas i olika former av utomhusmiljöer får de möjlighet att testa, 

träna och utveckla sin motoriska färdighet. När barnen har anpassat sig till 

miljön de vistas i, anser Braute & Bang (1997), att de vågar utmana sig själva 

genom att pröva på olika former av motorisk träning de hitintills inte riktigt 

klarat.  

 

Motoriken övar och utvecklar barnen under sin vistelse i utomhusmiljö, anser 

Gran et al (1997); Braute & Bang (1997); Sigmundsson & Vorland Pedersen 

(2004). Utan möjlighet till denna form av motorisk träning kan barnens 

motoriska färdigheter försenas. Barnens tilltro till sin egen förmåga blir 

lidande då de inte upplever tilltro till sin egen motorik. Men Sigmundsson & 

Vorland Pedersen (2004) beskriver att vissa barn, som inte rör sig lika mycket 

utomhus, utvecklar lika stor motorisk förmåga som sina utomhus lekande 

kamrater. De menar att uteleken inte har direkt betydelse för barnens 

motoriska utveckling utan att det som är viktigt är att barn får möjlighet till 

rörelse. Utomhus eller inne spelar ingen roll. 

 

Motorisk träning och utveckling, menar Stenberg (2007), har en central 

betydelse för barnets personlighetsuppfattning. Enligt Stenberg (2007) ger 

motorisk träning barnet tillit till sin egen kropp och egna förmåga. På så sätt 

kan barnet övervinna nästa steg i sin utveckling. Barn behöver få röra på hela 

sin kropp och inte begränsas av väggar och vuxna som vill ha en lugn miljö, 

menar Grahn et al (1997).  Genom att få möjlighet till rörelse utomhus hämmas 

inte barnen utan får utlopp för den motoriska träning de behöver. Grindberg & 

Langlo Jagtøien (2000) menar att det är förskolans ansvar att erbjuda barnen 

varierade fysiska uteaktiviteter. Barnen måste få möjlighet att röra sig i olika 

former av terränger för att utveckla sina motoriska färdigheter.  

 

Enligt Holmstedt Lothigius (1997); Maynard & Waters (2010) så utvecklar barn 

sin motorik då de vistas utomhus. Utomhusleken är mer tillåtande än 

inomhusmiljön då begräsningarna i inomhusmiljön inte tillåter spring, 

klättring och annan motorisk övning. Holmstedt Lothigius (1997) menar att 

barn utomhus kan prova olika former av lek som främjar deras motoriska 

träning. Genom denna träning får barnen god kroppskännedom. Om barn har 

en positiv inställning till sin egen kropp så kan barnet medverka i olika former 

av fysiska aktiviteter och uppskatta dessa, anser Grindberg & Langlo Jagtøien 

(2000).  Kroppskännedom är något Maynard & Waters (2007) anser att barn 

utvecklar genom motorisk övning. De menar genom att barn får röra sig 

utomhus i varierad terräng får de möjlighet att pröva sin kropp. Genom att 

utsätta sin kropp för olika former av motoriska moment utvecklar barnen 

förståelse för hur deras kropp fungerar och vad de klarar av. Att känna sina 

kroppsfunktioner och möjligheter är en fördel när barnet ska genomföra 

rörliga aktiviteter menar Stenberg (2007). Rörliga aktiviteter är enligt Stenberg 

den lekform som är vanligast och mest uppskattad av de flesta barn. Utan 

denna kunskap kommer barnen inte ha tilltro till sin egen kropp och inte heller 

känna till vad kroppen klarar av. Detta kan medföra att barn inte deltar i de 

aktiviteter som erbjuds. 
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Utelek och språklig träning 

Språk och lek är enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) viktigt för att 

barn ska kunna utvecklas och lära sig nya färdigheter. Språket är en skapande 

process där barnet möter sin omvärld. Barn använder språk redan när de är 

nyfödda genom joller, gråt och skrik. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999); 

Smidt (2010) menar att barns språk utvecklas i samspel med vuxna och andra 

barn. Genom att barnet får tillfälle att samspela, iaktta och härma så kan det 

utveckla sitt språk. När barn vistas i en utomhusmiljö får de tillfällen att höra 

naturens egna ljud. Bäckens porlande, lövträdens susande och fåglars sång. 

Dessa ljud kan man sedan försöka återskapa med sång, ljud, musik och med 

kroppsspråket. Detta menar Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) ger 

barnet en mångfald av kommunikationsformer. Att leka utomhus ger även 

upphov till begreppsbildning som utgår från den miljön barnet vistas i. Detta 

kallar Phillips & Solis (2010); Smidt (2010); Säljö (2005) för situerat lärande.  
 

Ords betydelse är viktigt för att uteleken ska flyta på, enligt Grahn et al (1997). 

Under uteleken kan barn använda olika former av naturmaterial och genom att 

benämna materialet med ord förstår de övriga vad barnet leker. Exempelvis så 

kan en pinne vara en häst, en hink, en kungakrona etc. Grahn et al (1997) 

menar att utan språket kan leken missförstås vilket kan leda till att leken 

avslutas och övergår till någonting annat. Det viktigt är alltså att barn lär sig de 

budskap andra ger med sitt kroppsspråk och sitt verbala språk. Rivkin (2000) 

beskriver hur barn i förskolors verksamhet besöker bondgårdar. Genom dessa 

besök har barnen fått nya intryck, de kan prata om vad de upplevt. De som 

inte ännu har ett verbalt språk kan utrycka sig genom att rita sina upplevelser. 

Dessa bondgårdsbesök menar Rivkin (2000) ger barnen en språklig mångfald. 

Språket berikas med ord som de nu sett med egna ögon. Barnen får ord för de 

saker de sett. Genom upplevelser utomhus kan samtalsämnen startas och 

pedagoger samtala med barn och ge dem förståelse för nya ord och begrepp 

Även Maynard & Waters (2007) beskriver vikten av samtalet mellan pedagoger 

och barn. De menar att pedagogerna måste föra tillbaka barnen till vad de 

diskuterat för att barnen inte ska tappa fokus på vad pedagogen vill visa och 

lära barnen. 

 

Braute & Bang (1997) däremot menar att barn inte behöver ges rätt ord för de 

saker de möter i naturen, utan att det viktigaste är att barnen får tänka, 

fundera och uppleva. Vuxna begränsas, enligt Braute & Bang (1997), under 

utevistelsen om de själva tror att de måste kunna alla ord och begrepp för vad 

som kan upplevas i naturen. Om barnen tillsammans med vuxna får söka rätt 

på vad växter och djur har för namn så kommer dessa ord kommas ihåg bättre 

än om de bara ges till barnet av den vuxne. Enligt Smidt (2010) kan inte barn 

utveckla sin förståelse för abstrakta begrepp utan konkreta upplevelser. Utan 

dessa upplevelser får barnet ingen förståelse för ordens innebörd. Barn som 

under utevistelsen får sina upplevelser förklarade och beskrivna av vuxna 

utvecklar sin förståelse och även sina språkliga kunskaper. 
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Utelek och social utveckling 

Uteleken ger enligt Grahn et al (1997); Holmstedt Lothigius (1997); Hyvönen 

(2008); Braute & Bang (1997); barn en möjlighet till socialt samspel. Att barn 

har behov av att tillsammans med andra barn utforska de sociala 

samspelsreglerna är något Hyvönen (2008) påtalar. Hyvönen menar att leken 

ger barnen möjlighet att utveckla kunskaper tillsammans. Uteleken ger tillfälle 

att studera hur andra barn agerar och på så sätt kunna förstå sin egen sociala 

roll i leken. Enligt Grahn et al (1997) grundar sig lek på samförstånd, 

turtagning och ömsesidighet. Leksignalen är något barn behöver förstå för att 

bli accepterade i leken. Att förstå leksignaler övar barnen genom 

utomhusleken, enligt Grahn et al (1997). Barn lär sig genom att aktivt delta, 

iaktta och prova olika former av aktiviteter, enligt Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson (2008). De menar att samspelet med andra i ute ger barnen 

insikt i hur leksignalen fungerar. Även Rivkin (2000) menar att barn lär sig 

socialt samspel genom utelek. Uteleken ger möjlighet att mäta sina krafter med 

andra barn enligt Rivkin.  I uteleken blir barn inte lika vuxenstyrda som i lek 

inomhus. Utomhus finns möjligheter att gå undan, springa, hoppa och leka i 

stora grupper. Gruppen ger barn möjlighet att utforska sin egen betydelse i och 

för gruppen, menar Rivkin (2000).  Att gruppen har betydelse för barnens 

sociala utveckling menar även Braute & Bang (1997). Barnen leker i andra 

gruppkonstellationer än inomhus. Konflikter uppstår i mindre utsträckning än 

inomhus och i uteleken hjälper och stödjer barnen varandra när problem 

uppstår. Grahn et al (1997) menar att under uteleken kan barn vistas på platser 

som ger dem möjlighet att själva välja vem de vill leka med. Klätterträd ger de 

större barnen möjlighet att bara vara med barn som kan klättra, alltså barn i 

samma ålder eller äldre. Detta ger barnen större möjlighet att utvecklas socialt, 

då de i mötet med dessa barn kan få tillgång till nya sociala färdigheter. Braute 

& Bang (1997) nämner att uteleken låter barn få möjlighet till mer frihet och 

denna frihet använder barnen för att på ett naturligt sätt utveckla sina sociala 

färdigheter. Barn som deltar i fysiska aktiviteter med andra utvecklar sin 

sociala kompetens. Barnen lär sig regler och signaler som de behöver kunna 

för att delta i samspelet med de andra barnen. Grahn et al (1997) menar att 

vistelse i grupp även kan trötta ut barn. Barn måste ha möjlighet att få gå 

undan, vara själva eller välja bara en kamrat. Att få möjlighet att vara ensam 

kan ge barnen ork att fortsätta leka och vistas i en större grupp av barn. 
 

Socialt samspel behöver inte enligt Grahn et al alltid ske i större grupp utan 

kan innefatta bara två barn. Det är möten med andra som är viktigt, inte hur 

många man umgås med på en gång. Den sociala utvecklingen, enligt 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000), uppnår barn genom att delta i fysiska 

aktiviteter, både i grupp och enskilt. I lek utomhus får barn möjlighet att prova 

olika roller och genom mötet med andra barn och andra situationer utvecklar 

de enligt Grindberg & Langlo Jagtøien social trygghet. Om barnet upplever 

social trygghet kommer de enligt Grindberg & Langlo Jagtøien våga utmana 

sig själva och på så sätt utveckla en hög social kompetens.   
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Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) däremot menar att leken alltid är 

målstyrd men inte alltid social. Pramling Samuelsson & Sheridan menar att 

själva processen i leken är det väsentliga för barnen, inte målet med social 

utveckling. Smidt (2010) menar att leken alltid medför social utveckling då 

leken grundar sig i mötet med andra. Smidt belyser vikten av den sociala 

interaktionen i barns lekar. Genom leken får de tillgång till andra barns tankar, 

sätt att agera och deras leksignaler. Enligt Smidt leder detta alltid till att barn 

utvecklar sina sociala färdigheter. Den sociala utvecklingen sker effektivt och 

naturligt i leken. Detta på grund av att barn är aktiva och närvarande i leken, 

menar Philips & Soltis (2010).  

 

Stenberg (2007) menar att i leken kan barn utveckla sina sociala färdigheter då 

de i mötet med andra får möjlighet att träna på problemlösning, utöva samtal 

och även uppmärksamma sina egna behov. Stenberg menar att barns sociala 

kompetens bygger på deras möjlighet till att anpassa sig till gruppens behov 

men även till barnets egna behov. Holmstedt Lothigius (1997) nämner att barn 

under den fria utomhusleken får möjlighet att umgås med andra barn än de 

barn de umgås med inne. Enligt Holmstedt Lothigius kan barn under leken ute 

träffa barn från övriga avdelningar på förskolan och på så sätt utöka sina 

sociala färdigheter. Hyvönen (2008) beskriver att lek ger barn möjlighet att 

utveckla sin sociala förmåga då de får kompromissa för att leken ska flyta på. 

Hyvönen menar att leken inte alltid går problemfritt, utan att under processen 

i lekens utförande stärks barnens sociala färdigheter. Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson (2008) beskriver att barn lär sig och utvecklar social 

kompetens genom att delta aktivt i meningsfull verksamhet. Leken är en 

situation då barn måste samspel för att leken ska fortskrida. Barnen måste ta 

iakt vilken situation de är i, vilka kamrater som deltar och vad de ska leka. 

Detta ger barnen social träning.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka kunskaper pedagogerna anser barnen utvecklar 

under utevistelsen och undersöka hur pedagogerna planerar utevistelsen. 
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Metod 
Metoden som används i uppsatsen är kvalitativ. Kvalitativ metod handlar om 

att skapa en förståelse för en händelse, ett intresse för människors sätt att förstå 

och intresse för beteendemönster (Denscombe, 2000). Utifrån en kvalitativ 

metod har vi valt att använda oss av intervjuer och observationer för att få in 

empirisk fakta till vår undersökning. Vår ansats är fenomenografi som är 

inspirerad av den kvalitativa metoden.  Fenomenografisk ansats används när 

man vill få reda på hur människor uppfattar olika saker i omvärlden. 

Människorna är olika liksom deras uppfattningar, det handlar om hur något 

beter sig (Kihlström i Dimenäs, 2007). 

 

Datainsamlingsmetod 

Metod för intervju 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Med det menas att forskaren har en förutbestämd frågeställning 

men ska vara flexibel i ordningen. Forskaren ska ingripa så lite som möjligt 

under intervjun. Respondenten har möjlighet till att utveckla sina idéer och 

använda sina ord mer utförligt (Denscombe, 2000). En personlig intervju kan 

vara ett positivt alternativ enligt Denscombe eftersom man i en personlig 

intervju bara får en individs uppfattningar och svar under intervjun. Genom 

en personlig intervju kan vi koncentrera oss på individens svar och berättelser. 

Vi tycker att denna metod passar vårt syfte, då vi kan få fram förklaringar som 

ger svar på våra frågor. Med användandet av denna metod menas att 

pedagogerna sitter enskilt och svarar på frågorna. Om det skulle sitta med 

flera pedagoger tillsammans kan de olika individerna påverka varandras svar, 

vilket är en nackdelen. Intervjuareffekten är en annan nackdel. Med detta 

menas att respondenten kan påverkas av oss som intervjuar. Vårt kroppsspråk 

och personlighet kan göra att respondenten formulerar sitt svar utifrån det 

respondenten tror vi vill höra (ibid.). I intervjuerna har vi frågat pedagogerna 

om planering, skapande och deras syn i uteleken/miljön. (Se bilaga 2).  

 

Metod för observation 
Vi har valt att använda oss av systematisk observation och 

observationsschema. Ett observationsschema görs på så vis att man väljer ut 

kategorier och underrubriker som ska följas under observationen (Dimenäs, 

2007). Genom ett observationsschema tittar vi efter samma saker och gör 

observationen så grundlig som möjligt samt kunna se över inkomna data som 

överensstämmer mellan oss två som observatörer (Denscombe, 2000).  

Fördelen med systematisk observation är att det blir en direkt datainsamling. 

Den kännetecknas även av noggrannhet, effektivitet och tillförlitlighet. En 

nackdel är den naturliga miljön.  
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Möjligheten att förstå varför någon agerar på det sätt den gör utan att känna 

till bakgrunden till beteendet försvårar förståelsen för agerandet är även det en 

nackdel. Den systematiska observationen förenklar på så sätt insikten i vad 

som skett (Denscombe). Innan vi gjort vårt observationsschema har vi gått 

igenom vår bakgrund för att hitta möjliga kategorier att använda oss av. Vi har 

tänkt över olika händelser och beteenden som kan uppstå för att bilda ett så 

tillförlitligt observationsschema som möjligt. Vi har valt att mäta händelsernas 

frekvenser, vilket menas att man sammanställer hur ofta våra kategorier och 

underrubriker sker under vår observation (Denscombe, 2000). Vi valde att titta 

på bemötande, samspel, lek, motorik, språk och hur barn fungerar socialt. 

Dessa val gjordes för att få klarhet i om det pedagogerna sagt i intervjuerna 

avspeglar sig i deras pedagogiska arbete. Observationerna har skett på olika 

tidpunkter och dagar för att få så bred syn som möjligt. Observationerna har 

skett under 30 minuter och vi har observerat sex pedagoger i utemiljön. Vi var 

placerade på två olika platser på gården för att se händelsen från olika vinklar. 

(Se bilaga 3).  

 

Etiska övervägande 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska krav ska den som forskar följa fyra krav. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellkravet samt 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet lyder att forskaren ska informera de deltagande om 

forskningsuppgiftens syfte och villkor. Forskaren informerar att deltagandet är 

frivilligt och att de medverkande har rätt att avbryta sitt deltagande i 

forskningen. Forskaren måste informera vilken uppgift den deltagande har i 

forskningen och att forskaren inte får påverka den tillfrågade på något sätt till 

deras svar (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har vi behandlat genom att vi 

har frågat pedagogerna muntligt om de vill delta i vår forskning om 

pedagogers planering i utemiljön. Vi berättade att vi vill både intervjua och 

observera dem. Därefter fick pedagogerna bestämma om de ville delta eller ej. 

Pedagogerna fick reda på att deras deltagande kommer endast vara till för 

underlag till vår forskning och inget annat.  

 

Samtyckeskravet lyder att deltagare i en undersökning för forskning har rätt 

att själva bestämma om de vill medverka (Vetenskapsrådet, 2002). Forskare 

måste få ett samtycke av den deltagande om deras medverkan i forskningen. 

Om den deltagande är under 15 år ska vårdnadshavare samtycka. Forskaren 

ska meddela att den deltagande har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst under pågående forskning. Detta krav har vi behandlat genom att skriva 

ett mer detaljerat informations/samtyckesbrev där pedagogerna får skriva 

under om de vill medverka i vår forskning eller ej. Alla pedagoger är myndiga 

så inga vårdnadshavare är tillfrågade. Vi har både informerat och fått 

godkännande muntligt av pedagogerna men eftersom vi både ska intervjua 

och observera samt använda oss av bandinspelning använder vi oss av ett 

samtyckesbrev. (Se bilaga 1). 
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Konfidentiellkravet lyder att uppgifter om de deltagande i en undersökning 

ska ges konfidentiellt och personuppgifterna ska förvaras på en plats där ingen 

obehörig kan få tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002). Om det uppkommer 

känsliga uppgifter ska det undertecknas en tystnadsplikt.  

Allt material ska vara avidentifierat så att ingen ska kunna identifiera 

pedagogerna och allt material ska vara oåtkomligt för obehöriga (ibid.). Detta 

krav har vi behandlat som så att vi har benämnt pedagogerna med olika 

bokstäver som vi använt oss av under både observationerna och intervjuerna. 

Inga känsliga uppgifter har uppkommit i det empiriska materialet. Vi har valt 

att inte nämna vilken kommun vi använt oss utav utan nämnt att vi befunnit 

oss någonstans i Sverige. All data som insamlats har förvarats i ett låst skåp 

som bara vi författare har tillgång till.  

 

Nyttjandekravet lyder att uppgifter som är insamlade om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamål och inget annat. Uppgifterna får 

inte användas vidare till en senare forskning utan då behövs ett nytt 

medgivande. Uppgifter om enskilda personer får inte användas i något syfte 

som kan påverka personen på något sätt (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Urval - Procedur 

På en plats i vårt avlånga land Sverige har vi funnit en kommun som vi 

kommer att utgå ifrån. Det bor ca 60 000 invånare i kommunen. I vår forskning 

har vi valt att använda oss av tre förskolor som är nära belägna runt 

stadskärnan av kommunen.  Vi har åkt runt i kommunen och tittat på 

förskolor för att hitta tre som har snarlika gårdar. Vi valde ut tre som har stora 

gårdar, nära till naturen, kuperad terräng och många olika alternativ för 

utomhuslek. Utifrån de tre förskolorna har vi valt ut två pedagoger från varje 

förskola. Pedagogerna blev tillfrågade om att vara delaktig. Vi valde de första 

två på varje förskola som anmälde sitt intresse. Pedagogerna är av kvinnligt 

kön i varierande åldrar. Att intervjua bara kvinnor är inget som vi bestämt 

men av majoriteten bland förskollärare är av kvinnligt kön och då finns det 

ingen annan väg att gå.  Nedan följer en lista över de pedagoger/informanter 

som vi har med i forskningen. Vi nämner hur länge de har varit verksamma i 

förskolan, vilken ålder de innehar, hur många avdelningar förskolan har och 

vad för typ av avdelning denne jobbar på just nu. 

 

Pedagog A. Kvinna, 52 år, har varit verksam i 31 år. Förskolan har sex 

avdelningar med barn i ett - fem års ålder. 

 

Pedagog B. Kvinna, 34 år, har varit verksam i 8 år. Förskolan har sex 

avdelningar med barn i ett - fem års ålder. 

 

Pedagog C. Kvinna, 43 år, har varit verksam i 19 år. Förskolan har fem 

avdelningar med barn i ett - fem års ålder. 
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Pedagog D. Kvinna, 37 år, har varit verksam i 11 år. Förskolan har fem 

avdelningar med barn i ett - fem års ålder.  

 

Pedagog E. Kvinna, 43 år, har varit verksam i 22 år. Förskolan har tre 

avdelningar med barn i ett - fem års ålder. 

 

Pedagog F. Kvinna, 49 år, har varit verksam i 25 år. Förskolan har tre 

avdelningar med barn i ett - fem års ålder. 

 

Databearbetning 
För att kunna samla in empiri till vår undersökning valde vi att skriva ett 

samtyckesbrev med information om vad vår undersökning handlade om och 

hur vi kommer att gå tillväga. (Se bilaga 1). I samtyckesbrevet står det att vi 

vill intervjua pedagogerna enskilt, observera dem i utemiljön, hur länge 

intervjun och observationen tar och att pedagogerna kommer att vara 

avidentifierade. Pedagogerna som tackade ja fick skriva under med sina namn 

för att godkänna att intervjun och observationen skulle äga rum. Pedagogerna 

fick välja en plats på förskolan som de skulle intervjuas på. Intervjuerna har 

skett under samma vecka förutom två, på grund av att två pedagoger var 

sjuka. När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att 

kunna spela in intervjun, för att kunna lyssna på de svar som pedagogerna gav 

oss och för att kunna bearbeta empirin. Att använda sig av bandspelare är inte 

bara positivt. En nackdel är att respondenten kan bli hämmad i sina svar 

(Denscombe, 2000). Den insamlade empirin från bandinspelaren har vi 

transkriberats, för att lättare kunna se likheter och olikheter. Observationerna 

har skett under två veckor.  Observationerna var cirka 30 minuter långa, och vi 

har som observatörer intagit en passiv roll ute på gården där observationerna 

genomförts.  Den insamlade empirin har vi gått igenom tillsammans. 

Intervjuerna har vi sammanställt utifrån de svar respondenterna givit oss.  

Observationerna har vi gemensamt gått igenom och diskuterat kring. 

 



Sandra Gälliner & Anna Rehnfors 2011-03-21 

 

17 

 

Validitet och Reliabilitet 

Vår undersökning har både hög validitet och hög reliabilitet eftersom vi har 

valt att utgå från två empiri insamlingar, intervju och observation. 

Observationerna har genomförts med hjälp av ett observationsschema som är 

konsekvent och strukturerat vilket ger hög reliabilitet.  Enligt Denscombe 

(2000) ska de olika observatörerna kunna få liknande resultat, detta genom att 

observatörerna använder samma sätt att observera på.  Med validitet menas att 

de metoder och empiri material vi arbetat med reflekterar verkligheten och ger 

svar på vad vi avsett få svar på (Dimenäs, 2007). Att titta på saker ur olika 

vinklar och även kunna följa upp och se att det man sett stämmer ger möjlighet 

till ökad validitet. Genom att genomföra personliga intervjuer och 

observationer ges möjlighet att granska om de data som samlats in stämmer 

(Denscombe, 2000). Vi har utgått från varje individ och avhållt oss från 

generalisering. Pedagogerna kan ha samma åsikter eller inställningar på våra 

frågor men det utgör ingen generalisering i sig, men kan öka en förståelse för 

andra i samma situation. De frågor som vi har använt oss av under 

intervjuerna utformades utifrån studiens syfte. I vår diskussion har vi 

återknutit vår empiri mot syftet och den vetenskapliga litteraturen som 

återfinns i bakgrunden. 



Sandra Gälliner & Anna Rehnfors 2011-03-21 

 

18 

 

Metoddiskussion 

Att använda oss av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer i vår 

uppsats gör att vi har uppnått vårt syfte. Pedagogerna har fått möjligheten till 

att sväva ut i sina svar och vi har fått ett bredare svar. Vi kan då vara flexibla 

och ställa ytterligare frågor om det skulle behövas. Det var en bra metod för att 

kunna undersöka pedagogers uppfattningar om utevistelsen. Vi använde oss 

av systematiska observationer och observationsschema, vi har observerat så 

grundligt som möjligt. Vi använda oss av ett observationsschema detta gör att 

vår uppsats får en högre validitet och reliabilitet. Det är klart att vi skulle 

kunna ha observerat och intervjuat fler pedagoger och därmed eventuellt fått 

ett förändrat resultat.  

 

Uppsatsens reliabilitet kan ha influerats negativt av intervjuerna, eftersom att 

det kunde ha framkommit andra tankar och diskussioner om informanterna 

varit en mindre enhetlig grupp. Bestående av till exempel bredare 

åldersspridning, etniska bakgrunder samt olikt kön. För att undvika denna 

intervjuareffekt i den möjligaste mån valde vi att formulera intervjufrågorna så 

öppna som möjligt. På så vis fick informanterna chans att berätta utifrån sig 

själva. Denscombe (2000) påpekar att det är orimligt att vara säker över det 

som informanterna berättar överensstämmer med verkligheten. Vi vill även 

belysa att det är betydelsefullt som forskare att vara insatt och vara väl 

medveten om detta, likväl menar vi att det är minst lika betydelsefullt att 

respektera informanterna som kompetenta och trovärdiga.  Vi som aktörer kan 

också ha en inverkan på informanterna, genom hur vi som aktörer agerar, 

beter oss och förmedlar frågorna. Informanterna kan känna sig obekväma i 

situationen när vi är två som är aktörer, det kan skapa en maktkänsla, två mot 

en och det kan ha påverkat informanternas svar.  

Platsen kan också ha inverkan på informanternas svar, därför lät vi att 

pedagogerna själva välja plats. Vi valde att använda oss av bandinspelning för 

att få en sådan säker empiriinsamling som möjligt som transkriberades 

ordagrant. Detta gör att uppsatsen får en högre reliabilitet. Nackdelen med 

bandinspelning är att informanterna kan bli hämmad i sina svar. 



Sandra Gälliner & Anna Rehnfors 2011-03-21 

 

19 

 

Resultat 
Alla pedagoger arbetar i barngrupper med åldrarna 1-5 år.  

 

Intervjuresultat 

Vikten av utevistelse 

Pedagogerna anser att det är viktigt med utevistelse och försöker att vara ute 

minst en gång per dag. De påtalar även att under vintern kan utevistelsen vara 

mindre omfattande än under sommaren på grund av det kyligare klimatet. 

Pedagogerna nämner att de har fina förskolegårdar med mycket utrymme och 

möjligheter till lek. Pedagog C och E säger att de brukar kunna gå ifrån gården 

på utflykter för att besöka sin närmiljö. Pedagog D uppger att de endast 

befinner sig på gården. Pedagog B och F påtalar gårdens många möjligheter till 

utelek. Alla pedagoger menar att barnen mår bra av att vara ute, de menar att 

barnen får frisk luft. Pedagog A betonar att utevistelsen låter barn använda sin 

fantasi och kreativitet.  Pedagog B menar att utevistelsen ger barnen frihet och 

att barnen får frisk luft som hon anser vara positivt. Pedagog E menar att barn 

som får vistas ute håller sig friskare. Pedagogerna menar att utevistelsen ger 

barnen möjlighet till motorisk träning, socialt samspel tränas och barnens 

fantasi får flöda.  Pedagog D menar att utevistelsen är extra viktig för barn som 

ofta hamnar i konflikter, då uteleken ger dem större utrymme än inneleken där 

ytorna är begränsade och barngruppen för stor.  Pedagog F anser att barn 

behöver miljöombyte och detta får de genom att vara utomhus och gå ifrån 

gården på utflykter. Hon nämner även att uteleken ska vara avstressande för 

barnen. Pedagog A och E nämner mötet med andra barn och vuxna ute som 

viktigt. De beskriver att ute på gården har barnen möjlighet att träffa barn och 

vuxna från andra avdelningar. Pedagog A, B och E menar att dessa möten ute 

bidrar till att utveckla barnens sociala kompetens. Pedagog D beskriver 

utevistelsen som en möjlighet att ge barn struktur. 

 

Tillgång till fri lek 

Pedagogerna beskriver utevistelsen som en möjlighet att ge barnen tillgång till 

den fria leken. Utevistelsen kan även öka barnens tilltro till sig själva. Barnen 

ges även tillfälle att växla aktiviteter inomhus och utomhus. Vuxenplanerad 

lek och fri lek ger barn kunskaper om naturen, motoriken tränas, barnen får 

möjligheter till kreativitet och till samarbete. Pedagog A nämner att det ska 

vara mer tillåtande att vara ute. Utevistelsen ska vara glädjefyll, inspirerande 

och framförallt att barnens ska ha det roligt. Pedagog B anser att utevistelsen 

ska vara rolig och ge barnen tillfällen att öva motorik och social förmåga. och 

Pedagog C benämner de egna valen som barnen har, barnen ges möjlighet att 

bestämma själva vad de vill leka. 



Sandra Gälliner & Anna Rehnfors 2011-03-21 

 

20 

 

Pedagog D menar att genom barnens val av aktiviteter ute så uppmuntras det 

fria valet. Pedagog D menar även att deras pedagogiska tankar är att barnen 

ska få njuta av den fria leken. Pedagog E menar att de arbetar för att barnen 

ska få en tilltro till sig själv, göra egna val, att de ska få röra på sig .  

 

Barns kunskaper, färdigheter och intressen 

Pedagog B anser att barnen får träna turtagning och motorik ute. Pedagog F 

menar att barnen genom utevistelsen får möjlighet att fungera i grupp. Barnen 

får träna sin koordination, motorik, språket och de ges möjlighet till skapande. 

Matematik och teknik tränas även utomhus. Pedagog A nämner att de fångar 

upp de intressen som barnen nämner, hon beskriver att just nu under vintern 

har de arbetat med is och snö, för detta har barnen visat intresse för. De 

uppmuntrar även barnen till skidåkning och skridskoåkning. Pedagog B 

beskriver att de försöker ta fram saker barnen frågar efter men att ibland går 

inte det. Pedagog C beskriver även hon att om barnen kommer med förslag, 

exempelvis om de vill åka skidor eller skridskor så får de göra detta i 

möjligaste mån. Ibland finns dock inte förutsättningarna för att kunna 

genomföra barnens önskningar och idéer. Pedagog E berättar att när det 

händer saker på förskolan, så kan man som pedagog fånga upp saker som 

händer. Om barnen visar intresse för denna händelse så kan de i förskolan 

arbeta vidare med detta, och då i form av temaarbete. Hon beskriver att under 

gårdagen hade barnen sett sex stycken älgar på gården. Barnen tyckte det var 

spännande och pedagogerna kunde spinna vidare på detta intresse. Pedagog F 

säger att de i möjligaste mån försöker utgå från barnens intressen. Pedagog A 

menar att utevistelsen ger barn möjlighet att använda sin kropp och på så sätt 

öva sin motorik. Hon nämner även att utevistelsen ger barnen möjlighet till 

social träning. Barnens upptäckarförmågor kan främjas genom att vistas ute. 

Pedagog B menar att både den sociala förmågan och motoriken tränas. 

Pedagog C menar att motoriken utvecklas men att även språk och 

socialträning äger rum då barn möter andra barn ute som de samtalar och 

leker med. Pedagog D nämner även hon att motoriken tränas av utevistelsen. 

Hon nämner även det sociala samspelet med andra och att barnens fantasi får 

tränas mycket när barnen är ute. Pedagog E anser att den motoriska 

färdigheten tränas genom att barnen får möjlighet att barnen kan cykla, gå i 

backar, åka madrass och hoppa. Hon anser även att den sociala samvaron med 

andra ute ger barnen möjlighet att öva på turtagning och konflikthantering. 

Pedagog F menar att utevistelsen ger barnen möjlighet att utveckla sin 

motoriska, språkliga, matematisk förmåga. Hon nämner även att utevistelsen 

ger barnen möjlighet att träna samarbete. De får även lära sig att ta ansvar, och 

detta gör de genom att städa upp sina leksaker. 
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Pedagogers medverkan i barns lek 

Pedagog A, B och D anser att det är viktigt att pedagoger medverkar i barnens 

lekar. Men de betonar att barnen måste få möjlighet att leka fritt och att 

pedagogerna ska hålla sig i närheten utan att direkt medverka. Pedagog D 

menar att ibland måste man som pedagog vara med och leka in barn i lekar. 

Pedagog C anser att pedagogmedverkan bör ske mer kontinuerligt. Hon 

påtalar även att på hennes förskola går pedagogerna gärna endast runt och 

håller koll på barnen medan hon själv skulle vilja vara mer engagerad i 

barnens lekar. Pedagog E tycker att det är jätteviktigt att få vara med i leken 

med barn. Pedagogen menar att det inte spelar någon roll vad det är för sorts 

lek, utan att barnen uppskattar pedagogens medverkan. Hon menar att för 

pedagogen blir utevistelsens lek tillfällen att få höra barnens dialoger med 

varandra. Detta benämner Pedagog E som ett guldkornstillfälle. Pedagog F 

menar att vuxna ska finnas som stöd, inspiration och lekhjälp för barnen 

utomhus. Hon ger som exempel på lekhjälp att om en vuxen börjar skotta ute 

så kommer barn dit och vill hjälpa till. Även pedagog B menar att de vuxna ska 

kunna hjälpa barn in i lek genom att själva medverka. 

 

Utevistelse för vuxna 

Pedagogerna nämner att det är lika viktigt för dem som vuxna att vara ute och 

att de mår bra av att vara ute. De nämner att de får frisk luft samt att de får 

träffa andra pedagoger och barn. Pedagog B beskriver att uteleken gör att barn 

blir lugnare när de senare leker inne. Pedagog D menar att utevistelsen är en 

möjlighet till att se barnen agera med andra barn. Pedagog E nämner även hon 

att utevistelsen ger henne tillgång till att se hur barnen fungerar och samspelar 

med andra barn. Pedagog F menar att utevistelsen ger de vuxna hälsa, glädje 

och att det är avstressande att vara ute.  

 

Planering 

Pedagog A beskriver att deras utevistelse planeras med grovplanering. Hon 

beskriver att aktiviteter med vuxna planeras ibland men att de till största delen 

använder sig av fri lek. Pedagog C nämner att de inte har någon planering av 

utevistelsen alls. Hon beskriver att deras verksamhet är så styrd att de inte har 

möjlighet till planerad utevistelse, utan använder utevistelsen till fri lek. Hon 

beskriver att de tar hand om andra avdelningars barn tre dagar i veckan, då 

finns inte den möjligheten att ha en planerad verksamhet. Den enda dagen vi 

inte har något inplanerat försöker vi ta tillfället iakt att gå iväg med våra barn 

säger pedagog C. Pedagog B och D säger att deras förskola inte har någon 

planering av utevistelsen. Pedagog E menar att de planerar utevistelsen då de 

ska göra utflykter eller någonting annat speciellt. Pedagog F berättar att 

utevistelsen planeras under avdelningsplaneringar. Hon berättar även att de 

planerar utevistelsen efter barnens behov. Om de upptäcker att barnen 

behöver träna på motorik planerar de efter detta. De tittar även på lärmiljöerna 

ute och försöker förändra dem efter barnens behov. 
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Naturupplevelser 

Naturupplevelse kan ge barnen mycket, anser pedagog A. Hon beskriver att 

barnen kan titta på blommor, fundera över vilka färger de har och vad de 

heter. Hon nämner även att naturen går att använda till att exempelvis ha 

matematik i. Barnen kan få öva begrepp som stor - liten och lika - olika. 

Naturen har inga begränsningar, menar pedagog A. Pedagog F anser att de 

använder naturen mycket. De har ute matematik då de använder kottar och 

annat naturmaterial för att räkna med. Pedagog E använder även naturen till 

att studera myrors liv och titta på blommor. Pedagog C menar att de tyvärr 

inte har så mycket natur runtomkring men att de däremot har en stor gård. På 

gården har barnen möjlighet att leka och krama träd. Pedagog D menar att 

barnen påvisas årstidernas växling genom de olika stadier träd och buskar 

befinner sig i. Hon berättar även att barnen genom upplevelser ute kan få 

förståelse för större samband som exempelvis varmt, sommar, gräs, pool, 

sandaler. Pedagog E menar att naturupplevelser ger barnen minnesvärda 

stunder. Vardagliga händelser som barnen senare kan komma ihåg. Genom att 

de tar kort och dokumenterar så kan barnen tänka tillbaka och minnas 

händelserna. Pedagog F menar att naturupplevelser ger barnen en gemensam 

upplevelse. De går till naturen tillsammans och gör saker där ihop. Pedagog A 

menar att utevistelsen många gånger är mer givande än inomhusmiljön. Hon 

menar att det finns mer material barnen kan använda i farten och att detta ger 

upphov till naturliga samtalsämnen. Pedagog B anser att utevistelsen utmanar 

barnens färdigheter i motorik och sociala färdigheter. Pedagog C menar att 

naturen kan ge stora upplevelser. Pedagog D menar att det sociala samspelet 

med vad allt det innebär utmanas av uteleken. Pedagog E beskriver 

utevistelsen som en enorm källa till fantasi och att även kreativiteten får 

utlopp. Hon beskriver att de ofta vistas ute i naturen utan att ta med 

lekmaterial och på så sätt får barnen utmaning att använda sin fantasi och 

kreativitet. Pedagog F anser att utevistelsen skulle kunna ge barnen mer. Hon 

menar att de har förbättrat sin verksamhet de senaste fem åren, men att 

verksamheten kan bli ännu bättre. 

 

Observationsresultat 

Tillgång till fri lek 

Under de observationer som vi genomfört har vi sett att pedagogerna ofta 

uppmuntrar barnen att prova nya saker. Pedagogerna uppmuntrar genom 

verbala uppmaningar och även genom sitt kroppsspråk. Under ett flertal 

tillfällen använder sig pedagogerna av äldre barns kunskaper för att få yngre 

barn att göra saker.  Exempelvis uppmanas de äldre att hjälpa de yngre i 

pulkabacken då de yngre barnen inte kan kliva i och ur pulkorna. Pedagogerna 

ber de äldre att visa de yngre hur man gör.  Barnen visar och de yngre försöker 

göra likadant.  De äldre försöker även stötta de yngre utan att pedagogerna 

påtalar det. Under observationerna ser vi att de äldre ofta försöker locka med 

de yngre i lek. De hjälper dem när snön är djup och de försöker ta sig fram till 

olika lekredskap som finns utomhus. 
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Pedagogers medverkan i barns lek 

Vid ett fåtal tillfällen har pedagogerna medverkat i barnens lekar och då i 

igångsättande lekar för att sedan dra sig ut och observera barnen. Men 

pedagogerna hjälper också barnen att komma in i lekar utan att själva vara 

aktiva i själva leken. Pedagogerna stöttar barn att delta i lek genom att ge 

förslag på sysselsättningar, ibland parar pedagoger ihop barn för att de ska 

leka. Pedagoger använder sig även av denna metod för att få äldre att stötta 

yngre barn. Pedagogerna gå ofta runt på gården och vakar över barnen. De 

observerar vad barnen gör och försöker få barnen att leka utan inslag av bråk 

och större konflikter. Barn uppmanas genom ord och handling att röra sig 

utomhus. Pedagogerna rör sig både på de asfalterade delarna av gården och 

även i naturområdena. De yngre barnen följer oftast med pedagogerna och får 

själva ta sig fram genom snö, små kullar och grenar som sticker fram. Under 

dessa strövtåg, som går i lugnt tempo, hjälper pedagogerna barnen genom att 

hålla dem i handen när det behövs och vid något tillfälle blir barn lyfta över 

hinder. Pedagogerna försöker få barnen att i möjligaste mån gå själva. Genom 

att själv delta i bollek får en av pedagogerna igång barnens lek. Bolleken 

medför att barnen arbetar med hela kroppen. 

 

Planering av utelek, medveten/omedveten 

Vid vissa tillfällen har pedagogerna så mycket att göra att de inte hinner med 

att se och höra vad barnen vill. Vid ett flertal tillfällen uppmanas barnen att 

sök reda på en annan vuxen för att få den hjälp de efterfrågar. Ibland gör 

barnen detta, men ibland låter de bli och anpassar sin lek utifrån att inte fått 

det stöd de efterfrågat. Som exempel kan ges barn som vill ha en hjälm för att 

få delta i lek på pulkabacken. Barnet frågar pedagogen om hjälp att hämta en 

hjälm. Hjälmarna hänger inomhus och högt upp så barnen kan inte hämta dem 

själva. Pedagogen som är upptagen med att ta emot barn som just anlänt till 

förskolan uppmanar barnet att söka reda på en annan pedagog för att få 

hjälmen. Barnet ser sig omkring men ingen pedagog från den egna 

avdelningen syns till. Barnet väljer då att leka på en annan plats där hjälm inte 

är nödvändigt. När väl pedagogen som barnet först frågade har möjlighet att 

hjälpa barnet söker pedagogen upp barnet och erbjuder den hjälp barnet 

frågade efter. Barnet bryter då leken den startat och tar emot hjälmen för att 

sen fortsätta med en annan lek i pulkbacken. Under utevistelsen går 

pedagogerna in var och en för en fikarast på ca 15 minuter. Detta medför att 

under stor del av utevistelsen är det enbart två pedagoger aktiva i 

barngruppen. Pedagogerna som är ute får då fler barn att lyssna på. Under de 

personalreducerade tillfällena är ingen pedagog aktiv i leken utan de 

cirkulerar på gården och ser till att barnen inte far illa. Pedagogerna svarar 

barnen ett flertal gånger att under denna tid är de så få vuxna ute och att 

barnen måste vänta till dess den som är inne kommer ut för att få den hjälp 

barnen efterfrågar. Dessa fikapauser genomförs på två av de tre förskolorna vi 

undersökt. På dessa två förskolor går pedagogerna in och fikar oavsett hur 

förutsättningarna ser ut ute på gården. 
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Språket 

Språket används både till kommunikation, uppmaningar, uppmuntran och till 

att roa. Pedagoger sjunger och säger räkneramsor när barnen leker. Vid 

pulkbacken används ramsor för att räkna ner när barnen ska starta sitt åk. När 

barn leker affär ute får pedagogen handla. Pedagogen betalar och räknar upp 

hur mycket barnet får för maten. Sång och tal används både som tröst och för 

att synligöra för barnen något de upplevt förut. Vid ett tillfälle kopplar en av 

pedagogerna barnens lek till en sång de känner till. Pedagogen sjunger den och 

barnens lek fortsätter i samma tema som tidigare men även med inslag av det 

sångtexten handlar om.  Ramsor används när barnen gör saker, eller upplever 

något. Exempelvis så har några barn fruktstund ute. Ett av barnen tappar 

frukt. Pedagogen säger snabbt att detta inte gör något för ekorrarna och 

skatorna som bor i träden kan få den frukten. Pedagogen använder sig av 

ramsan: Äppel, päppel, piron, paron.  När barn är ledsna sänker pedagogerna 

sitt tonläge, de sitter ner och kramar om barnen. Barnen lugnar sig och 

pedagogen ändrar röstläget för att få barnen att fortsätta sin lek. Pedagogerna 

använder sitt kroppsspråk för att förmedla vad de vill att barnen ska göra eller 

inte göra och även för att uppmuntra barnen. Vinkningar, skakningar och 

nickningar på huvudet samt ansiktsmimik används. Alla pedagoger vi 

observerat använder kroppsspråket mycket för att kommunicera med barnen. 

Pedagogerna bemöter oftast barnen med lyhördhet. De försöker förstå vad 

barnen vill genom frågor och diskussioner. Konfliktlösning sker under flera 

tillfällen. Pedagoger tar sig tid att reda ut problem. De lyssnar till de som är 

inblandade och försöker även stötta barnen i deras möjlighet att själva lösa 

konflikter som uppstår. När konflikter löses pratar pedagogerna med olika 

tonlägen, ibland högt, ibland lågt och ibland helt normalt tonläge.  
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Diskussion 
Vikten av utevistelse 

I vår uppsats framkommer det att pedagogerna anser det är betydelsefullt med 

utevistelse både för barn och vuxna. De pedagoger vi intervjuat tycker alla att 

utomhusleken är viktig eftersom barnen då får möjlighet till att själva 

bestämma vad de vill göra. Barnen ges mer frihet och begränsningarna är färre 

ute än inne. Pedagogerna påtalar precis som Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson (2008); Smidt (2010) att under utevistelsen finns leken hela tiden med. 

Något som är gemensamt för alla pedagogers åsikter är att utelek ger barn 

social träning. De menar att barn får träffa andra barn genom leken lär sig 

barnen socialt samspel. Även så får barnen tillfälle att träffa andra vuxna och 

på så sätt bredda sin krets av mänskliga kontakter. Detta överensstämmer med 

vad Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) beskriver kring social träning. Vi 

tycker oss kunna se tydliga mönster i pedagogernas sätt att arbeta med den 

sociala träningen. Under uteleken bekräftas barnen genom att pedagogerna 

visar tydligt med sitt verbala alternativt sitt kroppsspråk om barnen agerar på 

ett sätt pedagogerna anser positivt. Barn som behöver hjälp att komma in i 

leken stöttas. Sedan drar sig pedagogerna ur. Barnen ges på så sätt möjlighet 

att skapa nya relationer eller bygga vidare på gamla relationer. Barn leker både 

i stora grupper och i par, pedagogerna uppmuntrar båda varianterna. Alla 

pedagoger nämnde i våra intervjuer att barn och pedagoger mår bra av 

utevistelsen. Att de får frisk luft är lika viktigt för både barn och pedagoger. 

Pedagog E menar att barnen som vistas ute håller sig friskare och minimerar 

risken för att bli sjuka. Braute & Bang (1997) anser att utevistelsen är bra för 

hälsan, de nämner att barnen som är utomhus ofta får färre förkylningar och 

infektioner än de barn som är mer inomhus. Pedagog F nämner att uteleken 

kan vara avstressande för barnen.  Enligt oss är uteleken något som är bra för 

kropp och själ precis som Braute & Bang (1997) beskriver det.  

 
Barns kunskaper, färdigheter och intressen 
Leken ger barnen nya kunskaper och färdigheter. Däremot har pedagogerna 

svårt att förklara vilka färdigheter och kunskaper barnen tillägnar sig genom 

utevistelsen. Pedagogerna nämner motorik, social färdighet och 

självständighet. De ger ingen förklaring till exakt vad de menar ingår i dessa 

olika färdigheter.  Ingen av pedagogerna nämner det Maynard & Waters 

(2007); Rivkin (2000) talar om, alltså att leken utomhus ger barnen försprång i 

miljövård och kännedom om närmiljön. Det som nämns är att barn får 

möjlighet att lära sig olika namn för växter och undersöka vissa djur och att 

inte skräpa ner. En av pedagogerna nämner även att barn får uppleva 

årstidsväxlingar och olika fenomen utomhus.  Ingen direkt tanke att ge barnen 

insyn i hur naturen bör behandlas och vilka vinster detta miljöarbete kan ge 

märker vi av under intervjuer och observationer.  
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Vi har kommit fram till att pedagogerna inte alltid är klara med vad natur är. 

En av pedagogerna nämner exempelvis att de inte har så mycket natur på sin 

förskola, men att de har en stor gård. Av detta resonemang drar vi slutsatsen 

att pedagogen menar att natur är skogsmiljö. Vi ser även att pedagogerna 

under utevistelsen pratar, hjälper och stöttar barn från olika avdelningar på 

förskolan. Detta är precis det som Holmstedt Lothigius (1997) och Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2008) beskriver, att uteleken ger barn sociala 

färdigheter.  

 

Pedagogerna belyser att utevistelsen kan öka barnens tilltro till sig själva. 

Pedagog E menar att de arbetar med att öka barnens tilltro till sig själva, att de 

ska få göra egna val och att de ska få röra på sig. När barnen känner sig 

bekväma i den miljö som de befinner sig i vågar de utmana sig själva genom 

att pröva olika motoriska övningar de inte riktigt klarat av innan menar, 

Braute & Bang (1997). Enligt Stenberg (2007) är motorisk träning och 

utveckling en central del för barnets personlighetsuppfattning, Stenberg menar 

också på att motorisk träning ger barnet tillit till sin egen kropp och förmåga. 

Genom detta kan barnet övervinna nästa steg. Holmstedt Lothigius (1997); 

Maynard & Waters (2007) nämner också att barnen får en god 

kroppskännedom av motorisk träning. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) 

nämner att om barn har en posititv inställning till sin kropp kan de vara med i 

olika former av fysisk aktivitet. Pedagogerna menar att det ska vara lustfyllt, 

roligt och inspirerande i utevistelse och aktivitet. Den motoriska utvecklingen 

ska vara lustfylld och rolig för barnen, det ska inte vara ett tvång, utan att 

barnen själva vill vara med.  

 

Träning av motoriken sker i nästan alla sammanhang i utevistelsen, även när 

vi inte tänker på att just detta tillhör motoriken. Vad vi kan se i resultatet så 

nämner alla pedagoger att barnen övar sin motorik i utemiljön. Grahn et al 

(1997); Braute & Bang (1997); Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) menar 

också att barnen övar och utvecklar motoriken under vistelsen i utomhusmiljö.  

Pedagog A och C nämner att barnen övar motorik när de åker skidor eller 

skridskor. De försöker att uppmuntra barnen till detta i den möjligaste mån. 

Pedagog E anser att den motoriska utvecklingen ökar genom att cykla, gå i 

backar, åka madrass och hoppa. Pedagog F berättar att de försöker att utgå 

ifrån barnens intressen och behov, upptäcker de att barnen behöver träna 

motorik så planerar dem efter detta. Pedagogen berättar även att barnen tränar 

sin koordination ute, hon nämner även att de försöker titta på lärmiljöerna 

utomhus och försöker förändra dem efter barnens behov. Som pedagogen 

nämner anser vi också att det är viktigt att kunna förändra gården, och utgå 

från barnens behov och intressen. Vi anser att förändringar i utemiljön gör att 

barnen blir mer motiverade att testa och tycker att det är roligt. Rivkin (2000) 

beskriver att kuperad terräng, klättring och växtlighet att krypa under ger 

möjlighet till att använda hela sin kropp. Maynard & Waters (2007) menar att i 

en varierad terräng utomhus får barnen möjlighet till att pröva sin kropp 

genom att utsätta kroppen för olika motoriska moment, då utvecklar barnen en 

förståelse för hur kroppen fungerar och vad den klarar av.  
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Olika slags terränger ger barnen en utsatthet för motorisk träning hela tiden, 

detta anser vi är viktigt. Braute & Bang (1997) belyser att barn som har 

möjlighet till att vara ute utvecklar sin grovmotoriska förmåga och tilltro till 

denna. Även Rivkin (2000) nämner vikten av utevistelse för den motoriska 

utvecklingen. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) nämner att barnen 

behöver olika upplevelser och erfarenheter att utvecklas, att vistas i olika 

utomhusmiljöer får barnen möjlighet till att testa, träna och utveckla sina 

motoriska färdigheter. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) menar att det är 

förskolans ansvar att erbjuda barnen varierande fysisk uteaktivitet, barnen ska 

få den möjligheten att kunna röra sig i olika terränger för att utveckla den 

motoriska färdigheten. I observationerna uppmanar pedagogerna barnen att 

röra på sig utomhus, de små barnen får försöka själva att ta sig över kullar, snö 

och grenar som sticker fram. Pedagogerna försöker att i möjligaste mån låta 

barnen gå själva, annars hjälper pedagogerna barnen med en utsträckt hand. 

Förskolan har enligt oss har ett stort ansvar för att erbjuda barnen val och 

möjligheter i all dess utsträckning. Det är viktigt att förskolan erbjuder 

uteaktiviteter som främjar motoriken. Som pedagogerna nämnt tidigare så har 

förskolegårdarna stort utrymme och möjlighet till lek. Pedagogerna anser att 

det är viktigt att barnen får använda hela sina kroppar. Under en av 

observationerna så var en av pedagogerna med i en bollek, barnen och 

pedagogen använde sig av hela sina kroppar.  Grahn et al (1997) belyser också 

vikten av att barnen får röra på hela sina kroppar och inte hindras av vuxna 

som vill ha en lugn miljö eller väggar.  
 
Planering av utelek, medveten/omedveten 
Verksamheten ska bygga på Lpfö 98:s strävansmål, som Sheridan (1999) 

beskriver. Detta märks till stor del inte när det gäller utevistelsen. Planeringen 

av uteleken är ofta obefintlig. Beslut tas att barnen ska vara ute och när detta 

ska ske. Den pedagogiska planeringen kring dessa utomhustillfällen är ytterst 

liten. Ingen av de pedagogerna vi intervjuat har en detaljerad planering av 

uteleken. Detta trots att vi fått intrycket av att alla pedagogerna tycker 

uteleken är viktig. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999); Smith & Lovat 

(1996) beskriver att alla stunder under barnets vistelse på förskolan ska kunna 

stödjas mot Lpfö 98.  Den planering som finns är baserad på att barnen ska 

vara ute och ha frilek. Vid ytterst få tillfällen är det planerade aktiviteter under 

utevistelsen. Under de observationer vi genomfört händer detta inte. Detta 

trots att några av pedagogerna menar att de grovplanerar sin utevistelse och 

har tankar med den. Vi tycker oss kunna se i vårt resultat att pedagoger anser 

frilek inte bör planeras mer än att tid för när detta ska ske planeras. Men om 

pedagogerna ska iväg på utflykt med barnen anser de att planering av denna 

utflykt är nödvändig. En av pedagogerna utrycker att de inte kan genomföra 

planerad verksamhet ute. De har så många barn att ta hand om eftersom de 

har hand om andra avdelningars barn samtidigt. En av faktorerna som spelar 

in är att pedagogerna går iväg och har fikarast under utevistelsen. Detta 

innebär att två pedagoger har ansvar för 18 eller 36 barn, beroende på vilken 

dag det är.   
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Göhl-Muigai (2004) nämner att barnens dag på förskolan ska vara glädjefylld 

och lärorik. Vi undrar nu om två pedagoger som har ansvar för 18 - 36 barn 

kan uppfylla detta? Är det så att pedagogerna frångår Lpfö 98 när de inte är 

fulltaliga under uteleken? Och har den förskola som lagt sina planeringar 

under uteleken helt missat vikten av att styrdokument följs?  

 

Tillgång till fri lek 
Barnen får röra sig mera utomhus och de får själva ta egna initiativ utan att 

pedagogerna leder och hjälper barnen när komplikationer uppstår. De får öva 

att självständigt försöka lösa de uppkomna svårigheterna. Det alla 

pedagogerna påtalar är vikten av att barn ges möjlighet till fri lek. Den fria 

leken bör enligt pedagogerna ske under former så att barnen inte skadar sig 

eller någon annan. Pedagogerna övervakar och rycker in först när de själva 

anser detta behövas precis som Maynard & Waters (2007); Rivkin (2000) 

menar. Pedagogerna anser att barnen behöver ha vuxna tillgängliga. Både som 

stöd men även för att faror ska undvikas. Barnens fria lek stärker deras 

självständighet genom konfliktlösning, samspel och möjligheten att göra fria 

val. Pedagogerna nämner ett flertal tillfällen att samspel mellan barn stärker 

deras kunskaper i hur man socialiserar med andra.  Tillika nämner de att barns 

självständighet tränas under dessa lektillfällen. Bland det viktigaste i förskolan 

är att barnen ska kunna ha fri lek, där de kan välja själva vad de vill göra. Inom 

den fria leken uppkommer så många olika moment. Dessa överlappar oftast 

det mesta av styrdokumentens strävansmål.  Alla pedagoger nämner den fria 

leken som en stor del av den motoriska utvecklingen i förskolan, medan i 

litteraturen nämner de inte den fria leken exakt utan mer leken i allmänhet. 

 

Pedagogers medverkan i barns lek 
Inställningen till deltagande i själva leken skiljer sig åt hos pedagogerna. Vissa 

tycker att de vuxna ska vara delaktiga kontinuerligt så som Holmstedt 

Lothigius (1997) beskriver. Någon tycker att vuxna ska medverka vid vissa 

tillfällen men att barnen ska till största del få leka fritt utan de vuxnas 

delaktighet. En av pedagogerna menar att vuxna behöver delta för att hjälpa in 

barn i leken precis som Stenberg (2007) beskriver det. Under de observationer 

som genomförts har vi kunnat se att pedagogerna agerar just på detta sätt. De 

försöker få barn in i lek genom att både välja kamrater, hitta på lek och själva 

vid något tillfälle starta en lek. Att pedagogerna är medvetna av vikten av lek 

framkommer i vår uppsats. De påtalar vikten av leken och att barn får vara ute 

där leken kan fortskrida på ett annat sätt än inne. Pedagogerna arbetar efter 

det sociokulturella sättet att tänka. De arbetar med att stödja barn att försöka 

det de inte än klarar själva med hjälp av äldre kamrater. Barnen hjälper 

varandra med olika saker. De äldre hjälper de yngre att kliva i pulkor, vissa 

hjälper andra att resa sig upp när de ramlat. Barnen kämpar på och visar en 

oerhörd glädje då de själva lyckas kliva i pulkan precis som Smidt (2010) 

beskriver. Att barn ofta hamnar i konflikter menar en av pedagogerna går att 

förhindra genom lek utomhus. Detta menar vi är en insikt i att naturen har 

positiv inverkan på barn och vuxna. Maynard & Waters (2010) anser att 

inneaktiviteter går att genomföra ute.  
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Om nu pedagoger anser att konflikter kan undvikas genom att vistas utomhus 

funderar vi på varför inte utevistelsen planeras mera. Vi menar att 

pedagogerna inte har kommit fram till hur, när och vilka mål de ska planera 

utefter i sin planering av uteleken. Det vi däremot inte kommit fram till i vår 

uppsats är varför pedagogerna inte anser detta viktigt. Vi har kommit fram till 

att flera av pedagogerna anser sig vara i tidsbrist och de upplever sig som 

underbemannade. Men samtidigt så har pedagogerna fikaraster under 

uteleken då de anser sig högt belastade. Vi menar nu inte att pedagogerna inte 

ska få ha fikarast, men att planeringen av denna kunde ses över eftersom 

pedagogerna själva påtalar att de upplever sig högt belastade.  

 

Språket 

Under uteleken ger pedagogerna barnen möjlighet att utforska miljön de 

befinner sig i. Under denna utelek arbetar pedagogerna både med sitt verbala 

språk och med sitt kroppsspråk. Rivkin (2000) beskriver att barn får ord för 

sina upplevelser när de är ute och pedagogerna berättar om vad barnen ser och 

upplever. Pedagogerna vi har intervjuat nämner att utevistelsen ger dem 

möjligheter att ge barnen nya ord och förståelse för dessa ord. De nämner 

exempelvis att barnen kan få veta vad vissa blommor, träd och djur heter. 

Grahn et al (1997) menar att barn måste ha ordförståelse för att kunna leka 

med andra problemfritt. Detta stämmer överens med vad Rivkin (2000) menar. 

Nya ord och förståelsen för dessa ger barnen möjlighet till att leka utan att 

problem uppstår. Något vi tyvärr inte får bekräftelse på är det Braute & Bang 

(1997); Smidt (2010) påtalar som viktigt.  Att barn ska tillsammans med 

pedagogerna få ta reda på vad saker heter, och hur fenomen utomhus 

fungerar. Vi ser en mer förmedlande kunskap, från pedagog till barn. Här är 

det pedagogerna som ger barnen namn på växter, djur och fenomen. Ingen 

möjlighet till att själva få utforska, testa och förstå märker vi av. 
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Naturupplevelser 

Pedagogerna nämner att deras förskolegårdar har stora utrymmen och 

möjligheter till lek, och de nämner även att naturupplevelser är viktiga för 

barnen. Barnen får många minnesvärda stunder och de får en stor bredd i 

utvecklingen. De stora förskolegårdarna som vi har sett under vår 

undersökning ser vi bara som positivt, det ger barnen möjlighet till att träna 

sin motoriska utveckling. De stora gårdarna ger barnen olika upplevelser och 

möjligheter. Pedagog C menar att de inte har någon natur runt omkring sig 

medan pedagog A berättar att naturen inte har några begränsningar. Detta är 

väldigt intressant anser vi, att en pedagog kan säga att de inte har någon natur 

runt omkring sig. Det vi kunde uppmärksamma var att pedagogen inte tänkte 

klart i denna fråga eller inte förstod vad vi menade. Utanför deras gård fanns 

det stor naturtillgång som barnen kunde få ta del av. Vi tror att detta beror på 

hur man tolkar naturen i sig. Pedagogerna nämner att det inte är ute lika ofta 

som på sommaren på grund av det kalla klimatet. Medan Grahn et al (1997) 

menar att under vintern har barnen så mycket kläder på sig så motoriken kan 

hämmas, men att den kan tillgodoses inomhus istället där de får klättra, 

springa och krypa. Lite intressant är det att pedagogerna nämner klimatet som 

en faktor varför man inte är utomhus så mycket medan Grahn et al (1997) 

menar att det är klädernas fel under vintertid att barnen inte får motorisk 

träning. Vi anser också att det kan vara för mycket kläder under vintern, men 

pedagogerna verkar inte tycka att det är ett problem utan mer det kalla 

klimatet som hämmar motoriken i uteleken. Sigmundsson & Vorland Pedersen 

(2004) menar att barnen får sin motoriska utveckling även om det inte sker 

utomhus. Huvudsaken är att barnen har tillgång till rörelse, det spelar ingen 

roll om det är utomhus eller inomhus. Medan Holmstedt Lothigius (1997); 

Maynard & Waters (2010) menar att barnen utvecklar sin motorik i uteleken, 

de menar att uteleken är mer tillåtande än inomhusmiljön. De anser att i 

inomhusmiljön tillåts inte spring, klättring eller annan motorisk övning. 

Stenberg (2007) påtalar att den vanligaste lekformen är rörliga aktiviteter, och 

att det är den mest uppskattade av de flesta barn. Vi håller med Stenberg helt i 

detta, det är faktiskt så att leken är den centrala delen där allt händer. Det är 

inte bara motorik som sker i samband med lek utan också till exempel 

språkutveckling och socialt samspel.  
 

Avslutningsvis redogör vi kortfattat för vad resultatet av vår undersökning 

visar.  

 

Vilket lärande finns av uteleken? 

Lärandet är mångsidigt. Motorik, språk, kunskaper om natur och sociala 

färdigheter stärks av uteleken. Barn lär sig hela tiden och i alla sammanhang. 

Utevistelsen ger dem tillfällen att träna på många olika saker.  

 

Finns en pedagogisk planering av uteleken? 

Ja, men den planeringen som finns är mycket sporadisk och spartansk och vi 

har inte kunnat finna några tankar bakom planeringen och dess innehåll. 

 



Sandra Gälliner & Anna Rehnfors 2011-03-21 

 

31 

 

Kopplas Lpfö 98 strävansmål in i planeringen av uteleken? 

Nej, tyvärr är den nästintill obefintlig. Planeringen är helt baserad på den fria 

leken. Den fria leken betonas dock i Lpfö 98, men eftersom pedagogerna inte 

har någon kontinuerlig planering, uppföljning och reflektion kring uteleken 

anser vi att strävansmålen inte uppmärksammas. 

 

Arbetar pedagogerna aktivt med att skapa pedagogiska miljöer ute? 

Denna fråga har vi inte fått något direkt svar på. Pedagogerna förändrar 

möjligheterna för barns lek utomhus genom att ta fram material de behöver 

och skotta gårdar fria från snö. Denna fråga tror vi att vi kunde fått svar på om 

vi genomfört vårt arbete under en annan årstid än vintern. Våra intervjufrågor 

kunde utformats mer för att få exakta svar. 

 

Pedagogerna syn på uteleken. 

Uteleken är viktig anser pedagogerna. Barn får röra sig. De får frihet och 

möjligheter till socialisering med andra. Pedagogerna anser att barn mår bra av 

att vara ute. 

 

Vi har genom detta arbete försökt få insikt i hur viktig uteleken är för barn 

inom förskolan. Efter att genomfört vårt arbete med denna uppsats upplever vi 

det som om vi bara har snuddat vid ett mycket angeläget ämne. Utevistelsen är 

viktig har vi konstaterat. För att förstå exakt vad barn tillägnar sig under 

utevistelsen skulle vi behöva gå djupare. Tidsbrist och oerfarenhet av 

forskningsarbete gav oss tyvärr inte ett helt tillfredställande svar på våra 

frågor. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med denna uppsats har vi diskuterat och samtalat mycket. Vi 

har kommit fram till några områden att undersöka i en vidare forskning. 

 

I vår uppsats har vi undersökt pedagogernas syn på uteleken. För att vidare 

utveckla denna forskning kan vårdnadshavarnas och barnens syn på uteleken 

studeras. Även så kan skolledarnas syn vara intressant att studera.  Vi anser 

även att barns hälsa vore ett intressant forskningsområde. Att jämföra 

förskolor som har mycket lek utomhus med förskolor som har lite kan ge insikt 

i hur barnens hälsa påverkas.  Ytterligare forsknings förslag kan vara att 

studera hur pedagogernas syn på uteleken skiljer sig åt på sommaren jämfört 

med vintern. 
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Bilaga 1: Brev till pedagogerna 
 
Hej. 

 
Vi heter Sandra Gälliner & Anna Rehnfors. Vi studerar på 

Mittuniversitetet för att utbilda oss till förskollärare. 

Vi skriver nu vårt examensarbete. Vi har valt att studera utelekens 

potentialer att ge barn möjlighet till att utveckla sina redan befintliga 

färdigheter och få nya kunskaper. 

 

Vi vill intervjua två förskollärare enskilt, intervjun beräknas ta ca 30 

minuter. Vi använder oss av inspelningsutrustning för att 

dokumentera intervjun. 

 

Vi vill även observera uteleken vid ett tillfälle. Under observationer 

kommer vi använda oss av ett observationsschema. Observationen 

beräknas ta 30 minuter. 

 

Den som intervjuas/observeras kommer att vara anonym i vårt 

examensarbete. Efter att arbetet är godkänt kommer allt 

intervjumaterial/observationsmaterial raderas. Möjligheter att läsa 

arbetet kommer att finns efter att det är godkänt. 

 

Tacksamma för snabbt svar / 

 

Mvh Sandra Gälliner XXXXXX & Anna Rehnfors XXXXXX 

 

Ja, jag ställer upp på intervjun 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Nej, Jag avböjer mig denna intervju 

 

 

_____________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 
Berätta/beskriva er förskolas utevistelse? 

 

Vilka strävansmål uppnår ni med utevistelse för barnen? 

 

Vad anser ni om pedagogens medverkan i barnens lekar? 

 

Vad anser du som pedagog att utevistelsen ger barnen? 

 

Vad ger utevistelsen dig som pedagog? 

 

Hur planerar ni er utevistelse? 

 

Vilka pedagogiska tankar har ni i er planering av utevistelsen? 

 

Barnens intressen ska enligt Lpfö 98 fångas upp och användas i planeringen av 

verksamheten. Kan du beskriv hur ni gör detta när det gäller utevistelsen. 

 

Vilka färdigheter tycker du barnen utvecklar genom utevistelsen? 

 

Om du tänker på hur ni på er förskola använder naturen, beskriv vad dessa 

upplevelser kan ge barnen? 

 

Vilket pedagogiskt lärande utmanas av uteleken anser du? 
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Bilaga 3: Observationsschema 

 
Områden 

Personer 

Bemötande Samspel Lek Motorik Språk Socialt 

Pedagog 

med barn 

 

 

 

 

 

      

Barnet 

med 

pedagog 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

Bemötande: Hälsningar, kroppsspråk, positiv, negativ, dessa visas med +eller-. 

Samspel: Om de kommer överens, kompromissar. 

Lek: Intraktion, ger tid, är med och leker. 

Motorik: Ger möjliga vägar till motorik, fin och grov motorik. 

Språk: Verbalt, kroppsspråk, nickande, ansiktsuttryck. 

Socialt: Tar för sig, visar tillgänglighet, ordna lekkamrat. 

 


