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Sammanfattning: 

Uterummet uppges ofta ge goda tillfällen för barns lärande enligt debatt och litteratur. Syftet 

med denna uppsats är dock att undersöka och beskriva förskolebarns lek utomhus genom 

exempel från litteraturen och den observerade verkligheten. 

 

Undersökningen är gjord i form av en deltagande observation med papper och penna för 

dokumentationen. Två barngrupper följdes i vardagen utomhus en bit bort från förskolan.  

 

Resultatdelen redogör för olika kategorier av lekar och exempel på hur barnens aktiviteter 

påverkas av utemiljön. Undersökningen fann bland annat att miljön och materialet används på 

ett fritt och kreativt sätt för att skapa rum och redskap för fantasifull lek.  

 

I diskussionsdelen görs bl.a. jämförelser av om bilden i litteraturen bekräftas av den som 

framkommit genom undersökningen. Några viktiga slutsatser handlar om att man bör finna 

balans i verksamheten, ta till vara på utevistelsens fördelar utan att överdriva det positiva och 

se leken som viktig för utomhuspedagogiken. 
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1 Inledning 

Jag arbetar som förskollärare, men behöver komplettera min utbildning eftersom jag från 

början är grundskollärare. Den här examensuppsatsen är en del av denna komplettering. 

Varför skall man då som förskollärare intressera sig för utomhuspedagogik och lek? Till att 

börja med så står det i styrdokumenten. Förskolans läroplan säger att ”Barnen ska kunna 

växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna 

planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö.” (Skolverket, 2010, s. 7) 
 

Att säga att man skall ha en inriktning på utomhuspedagogik har nästan blivit en trend eller 

ett mode ute på förskolorna. Förskolor talar gärna om på sina hemsidor eller i annan 

information till allmänheten att man satsar på detta. Det talas ofta om att det är bra för barnen 

på olika sätt. De får frisk luft, motorisk träning, en chans att lära med alla sinnen osv. Jag, och 

kollegor jag har mött i olika sammanhang, har också intrycket av att det är något som händer 

med barns lek, sociala samspel och kamratrelationer när verksamheten förläggs till utemiljön. 

Det känns t.ex. som att de leker med fler, och andra, kamrater ute i naturen än inne i 

förskolans lokaler. Leken verkar också gå lugnare till med färre bråk mellan barnen. 

 

Våra intryck bekräftas också delvis av litteraturen. Granberg skriver att ”Bland barn som 

vistas mycket ute är dessutom konflikterna färre och lekarna fantasifullare och mer 

varierade.” (Granberg, 2000, s.12). Det finns många tips och idéer om utevistelsen, men när 

det kommer till konkret forskning ligger huvudfokus ofta på vilken nytta barns inlärning kan 

ha av utomhuspedagogik, mer sällan om deras lek. Denna aspekt av utomhuspedagogiken 

behandlas mest i förbifarten, som en bisak. En del skiljer kanske till och med på 

utomhuspedagogiken, som lärarens planerade aktiviteter, och övrig verksamhet eller 

utevistelse. Då hamnar barns lek lite vid sidan av, men i läroplanen (Skolverket 2010) betonas 

att leken skall användas medvetet för att främja barns lärande och utveckling i förskolan. I 

förskolan bör vi dessutom ha ett pedagogiskt tänkande i allt vi gör, så detta gör att jag i min 

rapport inte skiljer på dessa begrepp. Med min uppsats vill jag försöka lyfta fram leken och 

även belysa med konkreta exempel från förskolans praktik. Detta gör jag både genom att 

redovisa litteratur, forskning och min egen undersökning för att se om det går att få ett bättre 

underlag för den bild av barns lek i naturen som jag och mina kollegor har. 
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2 Bakgrund 

Grunden för det här examensarbetet ligger i ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt och 

lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Dessa områden är dock ganska 

omfattande. All tidigare forskning och alla teoretiska perspektiv som har anknytning till de 

två områdena utomhuspedagogik och lek kan knappast redogöras för i sin helhet inom ramen 

för ett examensarbete. Därför presenterar jag en bakgrund baserat på ett mindre urval av den 

litteratur, styrdokument och andra källor som jag funnit mest relevant för studiens syfte. 

 

Vad är utomhuspedagogik? 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, vid Linköpings universitet har följande 

definition för vad de menar är utomhuspedagogik på sin hemsida: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 

innebär: 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, u.å.) 

 

Utomhuspedagogikens historiska bakgrund 

Ett flertal forskare och skribenter beskriver hur tankarna kring barn, natur och nyttan av 

utomhusvistelse har sin grund långt tillbaka i historien. Anders Szczepanski (2007) beskriver 

utomhuspedagogikens teoretiska bakgrund och spårar dess rötter ända till antikens Aristoteles 

vars filosofi utgick från sinnena och praktiska erfarenheter av verkligheten. Därifrån går 

historien via Comenius till Rousseau, som båda två också betonade användningen av alla 

sinnen. Rousseau, på 1700-talet, betonade att barnen skulle få uppleva verkligheten genom 

egna intryck och inte bara genom böckerna. Reformpedagogerna på 1900-talet, som t.ex. 

John Dewey och Ellen Key betonade också dessa upplevelser. Barnen måste ”gripa för att 

begripa” (Szczepanski, 2007, s. 17) Uterummet var viktig för Ellen Key som miljö för 



3 

 

lärandet och Dewey ansåg att barn hade ett naturligt behov av upplevelse och rörelse. 

Szczepanski menar att vi måste använda oss av de resurser som naturen erbjuder på detta 

område, och att vi i Sverige har en tillgång jämfört med andra länder i form av 

allemansrätten. 

 

Eva Ängård, docent och lektor vid Stockholms Universitet, menar även hon att Rousseau var 

viktig för synen på barn och natur (Änggård, 2014). Rousseau ansåg att en naturnära 

uppfostran gjorde, de av samhället ännu oförstörda, barnen till goda medborgare som tar 

ansvar för sina egna handlingar. Änggård skriver om att utvecklingen i Sverige under 1900-

talet kom att influeras mycket av Ellen Key, och även av Friedrich Fröbel vars tankar låg till 

grund för framväxten av den svenska barnträdgården. Fröbel ansåg att det var viktigt både att 

barnen fick odla i trädgården och att de vistades i naturen, där deras sinnesupplevelser var av 

större betydelse än faktakunskaper. 

 

Lekens betydelse 

Läroplanerna i både Norge och Sverige framhåller leken som en viktig del av barns tillvaro i 

förskolan, enligt Ole Fredrik Lillemyr (2013). Synen på barn har varierat genom olika tider, 

allt från att barn var nyttiga, värdelösa eller farliga. Detta har också påverkat synen på deras 

lek, och med en nyare syn på barnen som självständiga aktörer får leken ett värde i sig som 

deras egen arena där de själva har inflytande över sin utveckling. Leken har enligt Lillemyr 

(2013) en stor betydelse för den mänskliga existensen, för barns utveckling och lärande, för 

deras socialisation och överföring av kulturella värden, samt för pedagogiken. Lek brukar ofta 

delas in i olika typer som sensomotorisk lek, rolllek, regellek, rörelselek, konstruktionslek 

och databaserad lek. Hur man kategoriserar leken kan dock variera beroende på lekens 

sammanhang (Lillemyr, 2013, s. 33-34). 

 

Vad som räknas som lek varierar mycket enligt olika teorier. Birgitta Knutsdotter Olofsson 

anger att det viktigaste med det som karakteriserar leken är att det är ”på låtsas” (Olofsson, 

1987, s. 20). Leken skall också vara frivillig, spontan och ej målinriktad. Det kan variera om 

olika teorier räknar med en del typer av lekar som t.ex. konstruktionslek eller inte, då man 

bland annat kan ha olika åsikt om det är på låtsas eller ej. Aktiviteter som, övning, 
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sysselsättning och utforskande är inte det samma som lek enligt Knutsdotter Olofsson. Dessa 

aktiviteter kan dock inramas av barnens lek eller leda vidare till det. Låtsasleken är den form 

av lek som hon menar har mest utvecklingsmöjligheter för barnen. Man kan till och med kalla 

den för ”Lekarnas lek” (Olofsson, 1987, s. 51). 

 

Lek och utomhuspedagogik 

Sjöstrand Öhrfelt (2014) skriver att ”Den relativt korta tidsrymden mellan 1997 och 2011 kan 

tjäna som exempel på hur utomhuspedagogiken till sitt innehåll har vridit från 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på förskolebarnet, med tyngdpunkt på lekens och 

kreativitetens betydelse, till ett kompetent skolförberett förskolebarn med fokus på lärande av 

ämnesinnehåll” (Sjöstrand Öhrfelt, 2014, s. 118). Hon menar att diskursen har ändrats i och 

med att förskolan fick en egen läroplan. I den senare diskursen är det enligt Sjöstrand Öhrfelt 

möjligheterna utomhusvistelsen ger för oss att arbeta med barns lärande som det skrivs om. 

Naturen skall motivera barn till upptäckter, utforskande och kunskapssökande. Med detta 

arbete om barns utomhuslek vill jag bidra lite till att skapa en balans mellan den nyare diskurs 

som Sjöstrand Öhrfelt skriver om och den tidigare som mer betonade leken med dess 

stimulerande effekter för fantasi och kreativitet m.m. 

 

Eva Änggård har forskat om utomhuspedagogik och barns lek. Hon skriver om fördelarna 

med utomhuspedagogiken bland annat att barnen blir friska, rörliga och mindre stressade 

(Änggård, 2014). Miljön och materialet som barnen erbjuds till sina lekar är inte lika 

begränsat som inomhus. Det finns plats för alla och möjlighet att leka många tillsammans 

eller för något barn att få vara för sig själv. I en miljö som förändras med årstidernas 

växlingar och med olika slags ljus stimuleras fantasin. Att naturmiljön inte är tillrättalagd och 

är fri från leksaker betyder också mycket. Med en stor tillgång av lekmaterial i naturen, som 

inte är lika förutbestämt vad man skall använda det till, hittar barnen inspiration, fantasi och 

får utlopp för sin kreativitet menar Änggård (2014). Hon lyfter också fram att det blir färre 

konflikter om leksaker, och att leken kan få fortsätta längre tid utan att man behöver plocka 

undan för mat eller andra aktiviteter. Barnen får också en bra gemenskap när de delar äventyr 

och matsäck i naturen. De måste hjälpa varandra och samarbeta, vilket ger en bra social 

träning menar Änggård. 
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Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl fick 2009 Ulla-Britta Bruunstipendiet för sitt 

arbetssätt med Naturförskola. I sin bok ”Naturförskola – Lärande för hållbar utveckling” 

(Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011) delar de med sig av sina erfarenheter som förskollärare och 

pekar även de på att barns lek förändras beroende på hur styrd miljön är och vad som finns av 

material och leksaker. I likhet med andra författare som t.ex. Änggård, skriver de om de 

konflikter som färdiga leksaker för med sig. Barr, Nettrup och Rosdahl menar också att de 

regler vi har, som bestäms av oss vuxna och vår uppfattning kring lämplighet, om hur 

material får användas och städning m.m begränsar barnens möjligheter att göra något med 

naturmaterial hemma på förskolans gård. I naturen, däremot, kan man erbjuda större 

utmaningar för barnen utan styrning av leksaker, oskrivna regler om hur saker skall användas 

eller städning menar de. 

 

Utomhuslek och genus 

Barr, Nettrup och Rosdahl menar att de i sitt arbete med genusperspektiv har sett hur 

möjligheterna för oss pedagoger att motverka att barnen bara delar upp sig efter köns-

stereotypa normer i sina lekar ökar i naturen (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011, s.19). De får 

delvis medhåll av andra författare. Det är dock många olika faktorer som spelar in på barns 

konstruktion av genus menar bl.a. Eva Änggård (2014) Naturen ger på olika sätt goda 

förutsättningar för brytande av könsmönster genom att miljön och materialet inte är lika hårt 

könskodat. Djurteman och friluftsteman förknippas inte specifikt med pojkar eller flickor och 

lekarnas fysiska karaktär bryter upp normerna och lockar båda könen menar Änggård. Eva 

Ärlemalm-Hagsér (2008) pekar på att vi vuxna behöver bli uppmärksamma på att bilden av 

utevistelsens betydelse för genusperspektivet är mer komplex än att pojkar och flickor kan 

leka samma typer av lekar som t.ex. fysisk lek, konstruktionslek och fantasilek m.m. Det 

händer enligt henne att de fortfarande väljer olika lekteman och intar olika roller och 

positioner i den gemensamma leken, vilket är viktigt att vara uppmärksam på (Ärlemalm-

Hagsér, 2008). 

 

Styrdokumenten 

Änggård (2014) påvisar att Keys och Fröbels influenser bidrog till att natur, växter och djur 

har varit viktiga i alla styrdokument under förskolans historia genom 1968 års barnstuge-
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utredning, via Pedagogiskt program för förskolan som kom 1987 till dagens läroplan för 

förskolan som reviderades av Skolverket 2010. 

 

Förutom det jag skrev i inledningen av detta examensarbete, så lägger förskolans läroplan 

bl.a. fast att ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 

till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” (Skolverket, 2010, s.7). 

Ett flertal strävansmål av betydelse för den kunskap som utomhuspedagogiken kan ge finns 

också i läroplanen. Det står t.ex. att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 

”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.” (Skolverket 2010, s. 8) 

 

Lekens betydelse genomsyrar hela läroplanen (Skolverket 2010). ”Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera.” (s. 6-7). Leken är något som skall främjas och verksamheten skall 

förutom att vara trygg och lärorik även vara rolig och utgå från en helhetssyn på barnets 

utveckling. Miljön skall också utformas så att det utmanar barnen, inspirerar och lockar till 

både lek och utforskande, enligt läroplanen. 

 

Bakgrunden i sammanfattning 

Som jag har visat, har utomhuspedagogiken en lång historisk bakgrund. Genom olika tider 

har det varierat hur vuxenvärlden ser på barn, natur och lek. I svensk förskola har dock både 

utevistelsens och lekens pedagogiska betydelse slagits fast genom våra styrdokument. Det är 

därför en del av vårt uppdrag som förskollärare att engagera oss i detta. Därför bör vi lära oss 

något om hur leken påverkas av utemiljön och även om hur detta kan ha betydelse för andra 

frågor som t.ex. arbetet med genusfrågorna. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur förskolebarns lek ser ut i utemiljön, 

främst den oplanerade naturmiljön bortanför förskolegården. 

 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för min undersökning: 

-Vilka slags lekar leker barnen i utomhusmiljön? 

-Hur leker barnen med varandra i naturen? 

-Hur använder de sig av miljön och de föremål de finner i utemiljön i sin lek? 

 

4 Metod och material 

Uppsatsen är en studie med deltagande observation. Det innebär att jag har valt att vara med 

som deltagare i gruppen för att uppleva och undersöka det som händer barnen i deras 

vardagliga kontext. Två barngrupper har studerats under varsin heldag ute. Jag har valt att 

studera dessa båda grupper för att se om det som observeras i den ena gruppen också kan 

antas ha någon mer generell giltighet för andra barn, samt för att få ett större underlag för 

analysen. 

 

När det gäller tekniken för att samla in data för min undersökning blev beslutet att jag skulle 

använda mig av papper och penna för att göra fältanteckningar i form av ett löpande protokoll 

som dokumentation av undersökningen.  

 

Tillvägagångssätt vid observationerna 

Observationsdagen inleddes med att jag var med i gruppen under någon timme på morgonen 

som nästintill fullständig deltagare, dvs jag antecknade inte särskilt mycket alls, utan skapade 

istället kontakt och förtroende. Barnen lämnades dessutom vid olika tider, så jag valde att 

vara mera deltagare under denna period av dagen. Sedan intog jag en viss distans för att 

kunna få överblick över situationen och anteckna. Det som hände, och som jag upplevde som 

relevant som bakgrund eller i övrigt för syftet, skrevs i protokollet under både vuxenledd 

aktivitet och barnens lek. I detta antecknade jag så mycket jag hann av observationer och 

intryck för att få en helhetsbild av situationen. Jag gjorde korta stolpartade anteckningar som 
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renskrevs efter observationen. Under en period av barnens fria lek observerade jag mer 

intensivt, enligt ett halv-strukturerat schema (se Bilaga 1). Förlagan till detta schema hittade 

jag i en magisteruppsats av Karin Engdahl (Engdahl, 2006, Bilaga 2). Det hjälpte mig att 

hålla isär objektiva observationer och egna tolkningar/kommentarer under själva 

observationen, samt att jag då hade ökat fokus på mina frågeställningar under observationen 

av den fria leken. Denna mer intensiva period varade ca 1-2 timmar. Före och efter denna 

period drog jag mig undan för några minuters reflektion och antecknande. Sedan vidtog 

arbetet med de mer extensiva observationerna igen under någon timme. Dagen avslutade jag 

som näst intill vanlig deltagare under perioden då barnen hämtades av sina föräldrar. Snarast 

möjligt, direkt vid hemkomsten, renskrevs alla anteckningar i datorn. De renskrivna 

anteckningarna och observationsprotokollen skrev jag sedan ihop så att jag fick en 

kronologiskt sammanhängande text som jag lättare kunde bearbeta och analysera. 

 

Urval 

Jag har valt att observera två grupper. Den ena bestod av 9 barn, 4 pojkar och 5 flickor i 4-

5årsåldern. 2 barn var frånvarande den aktuella observationsdagen. Totalt är det 16 barn på 

avdelningen, inräknat de som fyller 6 år. På hela förskolan är det 37 barn. Gruppen valdes för 

att de har uteverksamhet en hel dag varje vecka i skogen ett par kilometer från förskolan. 

Resterande dagar är de på förskolan eller i närheten och delar då utrymmet med övriga barn. 

Möjligheterna att studera just denna grupp under en längre utevistelse var med andra ord 

goda. En annan grupp som också har sådana utedagar i närområdet till förskolan valdes för att 

bredda underlaget och öka giltigheten i resultatet. Den består av 10 barn, 5 pojkar och 5 

flickor i åldern 3-5 år. Totalt är det 17 barn som delar utrymmet på den andra förskolan. 

Denna barngrupp har två dagar ute per vecka, den ena dagen tillsammans med resten av 

förskolan och den andra dagen för sig själva. Jag har valt att följa dem när de var för sig 

själva för att få en överblickbar situation, som liknade den hos den första barngruppen. 

 

Bearbetning 

Anteckningarna från observationerna har jag skrivit rent på datorn och skrivit ut på papper för 

att kunna markera samband och mönster. På grund av det som jag tidigare, i avsnittet om 

bakgrund, har redogjort för om olika syn på vad lek är och den mångfald gällande hur den 

skall kategoriseras i olika sammanhang, har jag valt att ha en ganska bred syn på vad lek är 
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och t.ex. inkluderat konstruktionslek och övningslek m.m. Jag har sett i mina undersökningar 

att dessa aktiviteter ändå ofta bäddas in och integreras i leken. Det har också varit viktigare 

för syftet med uppsatsen att se vad som händer med barnens egna aktiviteter i utomhusmiljön 

än att välja en specifik lekteori att ansluta mig till. Därför har jag inte heller hållit mig strikt 

till någon färdig uppsättning av förutbestämda kategorier när jag analyserade mitt 

undersökningsresultat. I analysen av de renskrivna anteckningar har jag valt kategorier utifrån 

de mönster jag tycker mig se kunna se i observationerna, men kunskapen från litteraturen är 

naturligtvis något som jag har burit med mig i detta. De tydligaste kategorierna jag fann i 

observationsmaterialet var familje-, djur-, övnings- rörelse- bygg-, sand- och vattenlek. 

 

Metoddiskussion, bakgrund och metodkritik 

Genom att välja deltagande observation studerar man det som händer i en barngrupp i deras 

vardagliga miljö och sammanhang. Katrine Fangen (2005) menar att metoden på så sätt 

skiljer sig från experiment inom t.ex. psykologin eller sociologin där man har tillrättalagt 

situationen för att se hur människor reagerar på det forskaren vill undersöka. För att undvika 

att det blir en sådan tillrättalagd situation, och för att få mer av en helhetsbild, har jag också 

valt att observera hela dagen och inte bara deras fria lek. 

 

Att redogöra för en barngrupps lek, samspel och kamratrelationer handlar i vissa avseenden 

mer om att beskriva än att räkna eller mäta något. Därför har jag har valt att använda mig av 

en huvudsakligen kvalitativ metod, även om kvantitativa inslag kan förekomma i 

undersökningen. För att genomföra observationerna har jag behövt söka närhet till mitt 

forskningsobjekt. Det är svårt att bara iaktta en förskolegrupp ute i naturen på distans. 

Metoden påminner om vad man gör när man låter sig inspireras av etnografi. Carin Roos 

skriver att man då inte kan ”vara en fluga på väggen som bara observerar.” (Roos, 2014, s. 

47). Roos menar att man inte kan vara helt objektiv och stå vid sidan av. Om man, som i min 

studie, skall studera en grupp förskolebarn ute i naturen skulle det bli svårt att göra sig 

osynlig. Man måste dock enligt Roos vara medveten om att man som forskare påverkar 

situationen och tolkar resultatet mot bakgrund av egna kunskaper och erfarenheter. Min studie 

kan dock inte kallas etnografisk fullt ut. Roos menar att ända sedan den så kallade 

Chicagoskolan i början av 1900-talet studerade fattiga människors tillvaro i storstäderna, har 

poängen med etnografi varit att göra observationer i dessa miljöer över lång tid och med flera 

olika insamlingstekniker. I den meningen är min metod inte densamma, men jag har 
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inspirerats av förhållningssättet med närheten till forskningsobjektet och deltagande 

observation m.m. Johansson och Svedner (2006) menar att det endast är en gradskillnad 

mellan etnografin och andra slag av observation. Det som skiljer mest är längre tid och 

användningen av fler metoder för insamlandet av data. Med mer tid skulle min studie kunna 

ha varit ett första led i en sådan forskning, där jag senare t.ex. skulle kunna återkomma till 

barnen och/eller pedagogerna i intervjuer med frågor om det som jag har upptäckt och 

reflekterat kring för att ”… ständigt ifrågasätta det man ser och hör, fråga på nytt, observera 

igen och ständigt återkomma till sina funderingar över hur man är med barn, vad man gör och 

hur man påverkas av dem.” (Roos, 2014, s. 50) 

 

När det gäller valet av teknik för att samla in data, så är det svårt att genomföra observationer 

med videokamera eller andra metoder om man t.ex. skall följa en barngrupps lek och samspel 

i skogen eller på andra ställen i utomhusmiljön. I dessa situationer är det lämpligast att 

anteckna med papper och penna som man lätt kan ta med över allt. Man behöver inte heller 

riskera att råka ut för tomma batterier eller annat tekniskt strul. Användandet av 

fältanteckningar med papper och penna leder också till färre etiska problem, kring t.ex. 

samtycke, än med foton eller video. 

 

Genom att variera intensiteten eller graden av fokus i min observation kan jag beskriva 

helheten och bredden av det som händer i barngruppen och kanske upptäcka nya relevanta 

frågor utöver huvudfokus, samtidigt som jag kan växla till att även kunna fokusera på de mest 

relevanta händelserna för mina frågeställningar. Om jag bara hade valt en nivå för 

observationen hade detta varit svårt att uppnå på så kort tid som examensarbetet medger. Den 

mer fokuserade delen är under en begränsad tid, ca 1-2 timmar, då barnen har fritt utrymme 

att leka. Resultatet under denna tid bör då bli mer jämförbart mellan de olika barngrupperna 

som observerats. Det är också den fria leken som kan ge bäst underlag för det jag vill se på 

enligt mina frågeställningar även om helhetsbilden fortfarande behövs. Jag har också behövt 

variera graden av deltagande för att kunna observera vad som händer, föra anteckningar och 

ibland dra mig tillbaka lite för att reflektera över min undersökning och hinna med. Fangen 

(2005) påpekar att man antingen behöver göra detta, eller sätta sig ner och skriva direkt efter 

observationen. Då räcker det med att man antecknar lite stolpar vid själva undersökningen. 

Med tanke på att det kan bli mycket att hålla i minnet har jag valt en kombination av båda 

tillvägagångssätten. Jag både noterar kortfattat vid undersökningen med pauser för 
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reflektion/anteckning och att fyller på efteråt med detaljer. Att jag är med hela dagen ger 

utrymme för detta. 

 

Den första barngruppen och dess pedagoger är kända för mig sedan tidigare, vilket innebär 

både för och nackdelar. En nackdel är att man kan ha en bestämd roll för barnen som pedagog 

och att det då blir svårare att inta rollen som observatör. Man kan också möjligen ha 

förutfattade meningar om barnen som möjligen skulle kunna påverka ens tolkning av 

resultatet. Det korta tidsperspektivet för ett examensarbete motiverar dock att det kan vara en 

bra lösning ändå, bara man hela tiden är medveten om det i sin analys. Det skulle vara svårt 

att hinna skapa förtroende och tillit hos barn och pedagoger på så kort tid om man hade varit 

helt okänd som observatör. När det gäller den andra barngruppen, var jag känd av 

pedagogerna, men ej barnen. Det faktum att jag var med under hela dagen gjorde dock att de 

fick lära känna mig och jag kunde få deras förtroende och tillit. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Jag har använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, u.å). 

Vetenskapsrådet ställer fyra huvudkrav på forskningen för att skydda individen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta.” (Vetenskapsrådet, u.å., s.7) Detta informationskrav har jag tillgodosett 

genom att jag muntligen informerade förskolechefen och pedagogerna om mitt arbete och 

fick deras godkännande. De fick också ta del av den information jag skickade till föräldrarna. 

Barngruppens föräldrar informerades genom ett informationsbrev (Bilaga 2 ). Barnen 

informerades muntligen. 

 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa 

fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).” (Vetenskapsrådet, u.å., s. 9). 

Samtycke till studien fick jag av förskolechef och pedagoger efter att haft kontakt med dem 
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muntligen. De delgavs även skriftligen samma information som jag sedan delade ut till 

vårdnadshavarna till de barngrupper jag ville studera (Bilaga 2). Genom denna skriftliga 

information begärde jag även in vårdnadshavarnas samtycke till barnens deltagande i 

observationerna. Även barnen informerades, muntligen, att de kunde säga till om jag inte fick 

observera just deras lek. 

 

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.” ( Vetenskapsrådet, u.å., s. 12) Jag 

informerade vårdnadshavarna om att alla anteckningar kring barnen kommer att 

anonymiseras så att inga riktiga namn används. Dessutom att det bara kommer att vara jag, 

min handledare, opponenterna och examinatorn som kommer att få se själva 

fältanteckningarna. Därigenom uppfylldes konfidentialitetskravet. 

 

Nyttjandekravet ledde till att jag informerade föräldrarna om att anteckningarna från 

observationerna kommer att förstöras, så fort examensarbetet är godkänt och de inte längre 

behövs. De forskningsetiska principerna säger att ”Uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet, u.å., s.14).  

 

5 Resultat och analys 

Nedan har jag redovisat resultatet under rubriker jag har skapat som anknyter till lek-

kategorierna jag har sett i observationsmaterialet och till de andra frågeställningarna. 

Observera att alla namn är fingerade, dvs att de namn som förekommer är påhittade av mig 

för att skydda individernas integritet. Barnen har fått andra pojk- respektive flicknamn och de 

vuxna kallar jag Pedagog 1 – Pedagog 4. 

 

Miljöbeskrivnig för de båda grupperna 

Den första barngruppen har en bas-plats som ligger i en skogsmiljö inom gångavstånd från 

havet. Barngruppen har en stuga som tillhör en idrottsförening som utgångspunkt för sina 

utfärder. Omgivningen är varierad. Närmast stugan finns både skog och ett öppet fält. Stugan 
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är en motionsanläggning med motionsspår, toaletter och omklädningsrum, samt att det finns 

möjlighet att förvara och laga mat inomhus. Gruppen kan vistas i stugan om vädret skulle 

vara extremt med t.ex. mer än rimligt mycket regn eller snö. Närmast stugan finns bänkar att 

sitta på och öppna gräsytor. En grillplats finns också. Runt omkring finns terräng med skog, 

stigar och höjdskillnader. Det finns mycket backar! På väg ner till havet finns också mindre 

sankmarker med spångar över. Stranden är stenig med martallar och enbuskar. Några små 

stugor och andra hus finns i närheten av stranden. Vädret på observationsdagen var mulet 

med solglimtar emellanåt. Vinden var lätt på observationsdagen. 

 

Den andra gruppen har sin uteplats vid en insjö ganska nära en större väg. Det är ganska lugn 

trafik och gruppen kan dessutom gå till sin uteplats på en separat cykelväg. Precis vid 

uteplatsen finns en liten bilparkering. Det är nära för de föräldrar som vill lämna eller hämta 

på plats. Det är också nära för bilen som levererar lunchmat. Platsen är en ganska öppen 

badplats med staket, gungor och en liten kiosk (Som ej är öppen för tillfället). Det är 

gräsbevuxet, men det finns en liten sandstrand också. Där finns tallar, björkar och buskar som 

ger lite skydd, men det är relativt öppet. På andra sidan stora vägen finns ett skogsområde 

som gruppen besöker ibland. Det har regnat innan på morgonen och molntäcket är fortfarande 

tjockt, men vinden blåser bara lätt på dagen för observationen. 

 

Familjelek 

Familjeleken förekommer så väl för sig själv, som till inramning för barnens undersökningar 

eller övningslekar. I den första gruppen går de tre flickorna som jag valt att kalla Alva, Beata 

och Cissi direkt undan i ett buskage och fördelar rollerna när pedagogerna släpper leken fri. 

En blir mamma, en storasyster och en lillasyster. Enbuskar och lågt växande, krokiga 

martallar bildar ett ”rum” som blir deras hus. De verkar ha varit där förut. Denna familjelek 

pågår nästan hela den mer intensiva observationsperioden på ca 2 timmar. De håller kvar vid 

sin familj även om de besöker några andra, som t.ex. den grupp som leker med gråsuggor 

eller om de samlar på vass och stenar på stranden. När de övar att balansera på stenarna på 

stranden, är det mamman som är ute och går med storasyster och lillasyster. De går också 

ibland till de två pedagogerna och ”tankar kramar” eller ber om något att dricka. 
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I den andra gruppen är det familjelek i lite mindre utsträckning, de håller bara på en kortare 

stund med det. Å andra sidan är nästan hela gruppen med i familjeleken, både pojkar och 

flickor. Den blir då mer åldersindelad, dvs barnen leker att de är 10 år, 15 år, 17 år osv. Dessa 

barn leker att de är tonåringar som handlar i kiosken som finns vid gruppens uteplats. Gustav 

och Hans visar upp sina mössor för mig. De är fulla med kottar, pinnar och bitar av vass-

strån.  

Gustav: ”Vi har hittat godis vid kiosken!” 

De bjuder på godis och jag ”smakar” så mycket jag kan. 

Gustav (ca 2 minuter senare): ”Mattias, jag har mer godis till dig.” 

Efter ca 15 minuter ebbar familjeleken ut. Undantaget är de två flickorna Gun och Freja som 

verkar rama in allt de gör i något slags familjelek hela tiden. Ett tag yttrar de ingenting som 

signalerar att det är på lek eller ”låtsas”, men sedan kommer de igång igen. 

 

Djurlekar 

Djur förekommer ofta i barnens lekar. I den första observationsgruppen leker flera barn att de 

är djur under promenaderna mellan stugan de samlas vid och stranden. Både pojkar och 

flickor är apor innan vi går iväg på morgonen och hundar och katter m.m. på tillbakavägen på 

eftermiddagen. Tillbaka vid stugan leker Daniella, Erika och Beata hästar och ”enhörningar”. 

 

En annan typ av djurlek, som förekommer i båda grupperna är att leta efter, titta på och 

eventuellt ta hand om smådjur och insekter som de hittar. Den första barngruppen hittade 

myror och sniglar på skogs-stigen under promenaden till stranden och rävspillning på 

spången över den lilla sankmarken. Den andra observationsgruppen hittade massor av sniglar 

på cykelvägen mellan förskolan och uteplatsen, smådjur i vattnet, gula nyckelpigor eller så 

studerade de myrstackar. Tillsammans med pedagogerna undersökte de gropar som kunde 

vara spår av något djur. Dessa utforskande moment förekommer invävt mitt i leken. 

 

I den första barngruppen i min undersökning var djuren helt och hållet en del av leken. Adam, 

Bengt och Daniella har bygg ett särskilt hus åt en gråsugga. Huset är i ett rum mellan träd och 
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buskar. Där finns spis och sovrum m.m. Leken kretsar kring att ta hand om gråsuggorna. De 

fångar också daggmaskar och gör spindelfällor. 

 

Övningslekar, rörelselekar och fysiska lekar 

Barnen rör sig över huvud taget mycket i sina lekar, så på så sätt är de flesta lekar ganska 

fysiska till sin karaktär. Den första gruppen får under sin promenad till och från stranden 

träning i att hantera markens ojämnheter eller kliva över pinnar, allt under det att de leker djur 

eller superhjältar. När de väl är på stranden övar de att klättra i tallarna, balansera på stenarna 

eller kasta stenar i vattnet oavsett vad de låtsas att de egentligen gör som t.ex. leker familj 

eller Batman. Dessa moment är ofta integrerade i den övriga leken. 

 

Hos den andra observationsgruppen förkommer det också balanserande och andra fysiska 

övningar. Framför allt förekommer det mycket gunglek, som också oftast är invävt i någon 

annan lek t.ex. familjelek. Pedagogerna berättar att en del fastnar så mycket vid gungorna att 

de ibland måste bestämma att de skall göra något annat. Denna grupp har också tillgång till 

mycket öppna ytor och går eller springer ofta mellan olika ställen som kiosken, gungorna och 

stranden i sin lek. 

 

Bygg- och sandlekar 

Båda grupperna vistas i miljöer där det finns gott om material att bygga med som stenar, 

grenar och sand m.m. Den första observationsgruppen har byggt som små rum för sina lekar 

mellan enbuskar och lågt växande, krokiga, martallar. 

Adam, Bengt och Daniella har också ett hus mellan tallarna och enbuskarna. Bengt 

vänder sig till mig: ”Vill du se vårt hus?”  

De har en gråsugga som skall bo i huset. De säger att de har varit där förut. 

Daniella: ”De har förstört våran spis!” 

De har en spis byggd av stenar från stranden som de nu börjar reparera. 

(ca 5 min senare) 
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Daniella och Adam hämtar grenar och stenar. De bygger ett sovrum åt sin gråsugga. 

Adam ropar till den nya tjejen Erika: ”Erika! Kolla vad vi gör!” 

 

Den andra barngruppen bygger mer i sanden. Både pojkar och flickor bygger t.ex. sandslott 

och några av killarna bygger kanaler till vattenleken. Erik använder små pinnar för att göra ett 

staket till sitt sandbygge. 

 

Vattenlekar  

Den första gruppen leker med vattnet genom att kasta stenar i det, plaska och balansera för att 

undvika att ramla i det. Den grupp som är på en badplats med sandstrand och gräskanter leker 

mer aktivt med själva vattnet. 

 

(Kursiv stil anger mina egna reflektioner, ej rent objektiva iakttagelser) 

Julia kommer och leker med Gun och Freja. De går till en gräskant vid vattnet. De 

sätter sig och doppar fötterna i vattnet med stövlarna på. Jag undrar för mig själv hur 

länge det skall dröja innan någon får vatten i stövlarna, men eftersom jag bara är 

observatör så säger jag inte någonting. De säger själva till varandra att vara 

försiktiga, så de verkar ha koll på vad som är lämpligt eller ej. 

Freja: ”Vi badar fötterna. När det är varmt, blir man inte så svettig om man doppar. 

Fötterna flyter i vattnet!” 

Gun: ”Jaaa!” 

(Några minuter senare) 

Hanna och Ida kommer ner till barnen vid gräskanten. De har plockat blommor som 

behöver vatten. Efter en stund har alla barnen kommit dit och vill bada fötterna. 

Fredrik får inte plats. 
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Pedagog 3 och Pedagog 4 kommer dit och uppmanar barnen att vara försiktiga. De 

säger att om någon blir blöt, så måste de gå tillbaka till förskolan. 

Barnens lek delas upp något igen. 

 

Hur leker barnen med varandra? 

Vissa barn håller sig till någon eller några kamrater större delen av tiden, som t.ex. Alva, 

Beata och Cissi som har sin familjelek och bara gör enstaka kontaktförsök med andra barn. 

En pojke, som jag kallar David, håller sig till att bara leka med pojken Carl. De enstaka 

gånger David leker med andra är när Carl leker med någon annan. De flesta andra leker med 

flera olika under lekens gång, men återvänder till vissa barn de leker mer med. Särskilt den 

första gruppen använder utomhusmiljön till att skapa olika rum för sin lek där de kan gå 

undan och bara leka några stycken. De har ett ställe för familjeleken och ett annat för lek med 

gråsuggor osv. Lek med många barn är mer vanligt där det är öppna ytor som vid 

stenstranden eller på den andra gruppens gräsytor. Mer om detta skriver jag i ett separat 

avsnitt nedan 

 

Det förekommer inte många konflikter under observationerna. I den första gruppen är det 

bara någon gång som något barn går in på någon annans lekutrymme och råkar förstöra något 

som det blir en tydlig konflikt. 

Daniella och Bengt går bort till mamma-pappa-barn-leken. Bengt råkar röra något i 

huset. Beata: ”Rör inte våra saker!” Daniella: ”Jag leker med Bengt! Tjata inte på 

honom!” 

Daniella och Bengt går tillbaka till sitt hus. 

Det verkar som om de söker upp varandra, men går undan till sitt eget ”rum” när det 

närmar sig en konflikt 

I den andra gruppen är det bara vid en händelse då en pojke nästan petar en annan i ögat med 

en pinne som det närmar sig konflikt. 
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En ny flicka i den första gruppen leker länge för sig själv. Hon dröjer sig kvar vid de vuxna, 

går och klättrar eller gungar på en tallgren. Efter ett tag hittar hon ett sätt att få tillträde till de 

andras lek. Hon hittar ett par gråsuggor och använder dessa för att få vara med de som har 

gjort ett hus till gråsuggorna. En flicka, som jag kallar Daniella, är till en början dock något 

motvillig till att släppa in henne.  

Erika försöker än en gång få komma med i gråsuggeleken. Erika visar sina gråsuggor 

för Daniella och Bengt. En av dem är död, eller orörlig. Daniella: ”Man får inte döda 

djur sade Pedagog 1!” 

Daniella verkar inte vilja släppa in Erika i leken. Hon ignorerar henne eller låter arg. 

Efter ett par försök får hon vara med. Det andra barnet, Bengt, vill gärna ha henne med och 

Daniella accepterar till sist detta. 

I undersökningen leker pojkar och flickor ibland över könsgränserna t.ex. de barn ovan som 

leker med gråsuggor. Daniella och Bengt håller länge ihop med denna lek. När den andra 

gruppens barn leker tonåringar nästan alla tillsammans är de också blandade. En del andra 

barn håller sig bara till kompisar av sitt eget kön, som t.ex. de tre flickor som leker en 

familjelek själva i den första observationsgruppen. De tillfällen då barn leker filmen ”Frost” 

eller superhjältar som ”Batman” är de också delade i flickor och pojkar 

 

Hur använder de sig av miljön och de föremål de finner i sin lek? 

De använder utomhusmiljön till att skapa olika rum för sin lek. Den första gruppen har tallar 

och enbuskar till sin hjälp i detta och de bygger med stenar och pinnar som de hittar. Det blir 

ett rum för familjeleken, ett rum för gråsuggeleken och så lite mer öppna ytor nere på 

stenarna vid stranden där de blandar sig och t.ex. balanserar på stenarna eller plaskar i vattnet. 

Den andra observationsgruppen har mer öppna gräsytor och inte samma indelning i ”rum”. 

Vid ett tillfälle leker nästan hela den gruppen tillsammans. 

Alla barn utom Erik leker nu vid kiosken. Det verkar vara något slags familje-lek. De 

leker att de är 10 år, 15 år, 17 år osv. De leker att de är tonåringar som handlar i 

kiosken. 

Barnen rör sig mycket på de öppna ytorna mellan kiosken, gungorna och stranden. 
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Sand, stenar och pinnar som barnen hittar blir till bygg- och lekmaterial som kan förvandlas 

till vad som helst. En pojke från den första gruppen hittar på många användningsområden för 

en speciell träbit han har hittat. 

Adam: ”Jag kan ändra den här till en katapult! Eller en telefon!” 

Cirka 30 minuter senare blir Adams träbit en bro. Bilar kör över bron. Dessa bilar består av 

stenar och småpinnar. 

 

Smådjur som maskar, spindlar och gråsuggor blir, som jag tidigare har skrivit om, något 

barnen kan ta hand om, sköta om och använda i leken. 

 

Avslutningsvis 

Innan jag övergår till diskussionsdelen av det här examensarbetet vill jag här återge det 

sammanfattande helhetsintrycket av de grova dragen i det som framkom genom mina 

observationer av vilka slags lekar barnen i undersökningen lekte utomhus. Ovan har jag 

redogjort mer ingående för de mest framträdande kategorierna av lek under egna rubriker. 

 

Båda grupperna lekte en mängd olika slags lekar med inramning av mycket fantasi. 

Pedagogerna i de båda grupperna uppmuntrar till fantasi och skapar en lekfull stämning hela 

tiden. Barnen i den första gruppen får t.ex. små uppdrag av en liten vätte. Dessa skall de 

utföra under promenaden. När de skall gå över en halvöppen sankmark så samlar Pedagog 1 

dem och berättar att nu har de kommit till savannen. ”Jag ser en giraff där borta!” 

Rävspillning blir till elefantbajs och konstiga gropar blir till djurspår osv. 

 

Observationerna visar exempel på familje-, djur-, övnings-, bygg-, gräv och vattenlek m.m. 

Den andra observationsgruppen har mycket gunglek också, vilket inte förekommer hos den 

första. Några barn i den första gruppen lekte superhjältar eller fantasidjur som enhörningar. I 

den andra gruppen har man andra inslag av inspiration från barnkulturens böcker och film 

som t.ex. den animerade filmen ”Frost” och Astrid Lindgrens ”Madicken”. Dessa lekar bildar 

egentligen en egen kategori som man skulle kunna kalla ”barnkulturinspirerade lekar”. Jag 



20 

 

har dock valt att inte ta upp detta under en egen rubrik här, eftersom de inte var något stort 

inslag i resultatet. De ger dock ett bidrag till helhetsbilden av vilka lekar som förekommer. 

 

6 Diskussion 

Vilka slags lekar leker barnen utomhus, och hur använder barnen miljön och 

det de hittar i den? 

Jag har funnit att dessa två frågeställningar har mycket gemensamt. Barnen leker de 

kategorier av lek som deras användning av miljön och materialet möjliggör. Därför diskuterar 

jag här dessa aspekter delvis tillsammans. 

 

Båda de observerade barngrupperna har en sak gemensamt. De återkommer ofta till samma 

plats. Granberg (2000) skriver om ”igenkännandets trygghet” (s. 16) och detta märker jag 

genom att barnen i undersökningen vet precis vart de skall gå, hur de skall ta sig fram i 

terrängen, vad de får göra och hur långt de kan gå från pedagogerna osv. När barnen leker 

fritt behövs pedagogerna nästan bara för de mest grundläggande behoven som hjälp om något 

händer, mat och dryck, toahjälp eller när man behöver en kram. Att de ofta är vid samma 

ställe märks också på vilka slags lekar de leker och hur de kan använda miljön. När de vet att 

de kommer att komma tillbaka till samma plats kan den första observationsgruppen t.ex. 

skapa sina rum mellan tallarna, och där kan ”gråsuggeleken” m.m. fortsätta från gång till 

gång om barnen vill det. De behöver inte plocka undan, men ibland måste de reparera sådant 

som har förstörts sedan de var där senast. Jag blev imponerad av att de lekte samma lek i ca 2 

timmar, men egentligen kan den ju ha pågått mycket längre! På förskolans gård brukar det 

inte gå att spara det man byggt upp i leken lika bra över tid. Dels finns det andra barn som 

kanske förstör det man har gjort, och dels finns det kanske oskrivna regler om att allt måste 

plockas ”i ordning” innan lunch eller före man går hem. Kanske kan vi dock försöka skapa 

möjligheter för det om vi som pedagoger inte alltid är så snabba med att t.ex. allting på 

förskolegården måste städas undan osv. Är vi närvarande i leken, så vet vi vad som är en 

kreativ skapelse av barnen eller vad som bara är någonting stökigt. 
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De båda grupperna jag har observerat i min studie leker ungefär samma slags lekar, men en 

del av dem skiljer mellan grupperna. Som jag skrev i miljöbeskrivningen så har de båda 

platserna inte exakt samma förutsättningar. Den ena gruppen går till en stenstrand med 

mycket lågväxande tallar och buskage, och den andra gruppen är vid en mer öppen badplats 

med bl.a. gungor och en kiosk. Jag tycker mig kunna se att ju mer oplanerad eller vildvuxen 

naturen är, desto mer stimuleras fantasi och kreativitet i barnens lekar. Barnen på stenstranden 

inspireras av den miljö och de avskärmade utrymmen som bildas mellan enbuskar och 

krokiga martallar. Frånvaron av färdiga leksaker och fasta lekredskap synes också påverka 

detta, vilket bl.a. bekräftas av Barr, Nettrup & Rosdahl (2011). De skriver ”Fantasin får helt 

enkelt större spelrum när det inte finns så många förutsägbara leksaker och tillrättalagda 

lekmiljöer”(s. 20) och ”En pinne blir lätt en motorcykel, en kotte blir i ett nafs till en liten 

fågelunge, löven på marken blir mat till en låtsasmåltid.” (s. 20) . I min egen undersökning 

såg jag pojken Adam och hans träbit som kunde bli en katapult, telefon eller en bro. Änggård  

(2014) pekar dock på att riktigt små barn och barn med outvecklat språk även kan behöva få 

sin begreppsvärld utökad genom bilder, böcker och de mer förutbestämda leksaker som finns 

på förskolan. Konsekvensen för oss som arbetar i förskolan blir att vi behöver försöka skapa 

en balans mellan det som olika miljöer inne på förskolan eller ute i naturen erbjuder. Vi bör 

också ta vara på alla utemiljöer oavsett om det är hemma på gården, en vildvuxen strand eller 

en mer planerad badplats med kiosk och gungor. Den ena miljön är inte nödvändigtvis bättre 

eller sämre än den andra, utan de behövs för att stimulera olika sidor av barns lek och 

utveckling! Som jag redan tidigare har redogjort för så slår ju läroplanen också fast att lek och 

lärande skall ske både utomhus och inomhus, samt att ”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till 

lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” (Skolverket, 2010, s. 7) Både 

innemiljön och utemiljön, det strukturerade och det vilda behövs för helheten. 

 

Undersökningen visade att de observerade barnen får rikliga möjligheter att röra på sig och att 

träna koordination, balans och andra fysiska förmågor i utomhusmiljön. De klättrar i tallar, 

balanserar på stenar och lär sig hantera den kuperade terrängen. Öppna ytor inbjuder till 

spring och i en av de undersökta barngrupperna leker de mycket med gungorna. De övar och 

tränar dock inte bara sina fysiska förmågor genom dessa aktiviteter, utan det jag har sett 

tydligt i mina observationer är att dessa moment ofta integreras i fantasileken. Det samma 

gäller när barnen gräver i sanden eller bygger ett hus eller en spis. Det är en del av deras 
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familjelek eller djurlek osv. Man kan höra att de är i en familjelek eller Batman när de 

balanserar eller gungar. Birgitta Knutsdotter Olofsson skriver ”Att gunga och åka kana på 

rutschbanan blir rolig sysselsättning och bra motorisk träning men inte lek.” (Olofsson, 1987, 

s.15). Hon skriver dock att det kan vara svårt att skilja lek från andra aktiviteter. I fallet med 

min undersökning anser jag att det är omöjligt, de skickar ju hela tiden ut signaler om lek. 

Därför har jag räknat med dessa aktiviteter när jag har observerat vad barnen gör när de leker 

i utomhusmiljön. Det som är relevant för min yrkesutövning är dessutom vilka effekter miljön 

och materialet har på barnens aktiviteter med varandra i naturen, inte om gungning eller 

bygge är lek till hundraprocent hela tiden. Jag ser på det ungefär som Granberg (2000) 

skriver, dvs att ”Under lekens övande och prövande, utforskar, bearbetar och experimenterar 

de med allt i sin omgivning.” (s. 58) Naturen ger barnen mycket att öva, pröva och utforska, 

enligt mina observationer! 

  

Hur leker barnen med varandra i utomhusmiljön? 

När det gäller hur barnen leker med varandra i utomhusmiljön, så tycker jag mig i min 

undersökning ha funnit ett visst stöd för bilden jag hade innan av att barn leker med fler och 

andra kamrater än i innemiljön. Inne på förskolan är det t.ex. inte så ofta jag kan minnas att 

jag har sett en hel barngrupp leka samma lek tillsammans som när barnen i den andra 

undersökningsgruppen leker tonåringar vid kiosken. Vidare forskning skulle dock behövas för 

att bekräfta det intrycket genom en undersökning även av inneleken. 

 

När det gäller genusfrågan så har jag, i likhet med det Ärlemalm-Hagsér (2008) skriver, sett 

att könsrollerna kan bli lika traditionella som hemma på förskolan. Detsamma gäller vilka 

teman lekarna handlar om. I undersökningen har jag sett det i vissa lekar som t.ex. 

familjeleken eller superhjälteleken. Tre flickor i den första gruppen sluter sig samman och 

leker hela tiden mamma, storasyster och lillasyster utan att släppa in vare sig pojkar eller 

andra flickor. Två killar håller ihop och leker bland annat Batman. I den andra gruppen leker 

de tonåringar visserligen med både pojkar och flickor, men jag kan inte se att de har roller 

som bryter mot könsnormerna. I andra lekar som t.ex. de med djur, så verkar pojkar och 

flickor leka mer tillsammans utan tydliga könsroller. I leken med gråsuggorna så är det både 

pojkar och flickor som sköter om småkrypen. De verkar ha jämbördiga roller. Mitt intryck 
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både från observationerna och den lästa litteraturen kan sammanfattas med att utemiljön kan 

ge tillfällen till könsöverskridande lek, men att man inte kan vara säker på att barnen tar dessa 

tillfällen. Vi pedagoger måste vara närvarande och se vad som händer i leken. Vi kanske inte 

bör styra dem alltför mycket, men åtminstone se till att ingen hindras att leka det de vill p.g.a. 

någons uppfattning om vad pojkar eller flickor får leka eller med vem man får leka. 

 

Barnen växlade mycket mellan med vem eller hur många de lekte tillsammans. Några höll sig 

dock till samma kamrater hela tiden. De hade sina olika rum och ibland besökte de varandra 

och ville ha tillträde till lekarna. Det förekom dock inte många konflikter i mina 

observationer. När någon håller på att bli osams så går de undan. Barr, Nettrup & Rosdahl 

(2011) menar att ”Utomhus finns det plats för alla och därför uppstår ingen konkurrens om 

utrymmet. Alla hittar en egen vrå att vistas i.” (Barr, Nettrup, & Rosdahl, 2011, s. 21). Den 

här undersökningen bekräftas med andra ord av litteraturen. 

 

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) menar också att man kan använda att förutsättningarna är 

förändrade i utemiljön till att bryta negativa mönster. I min observation får en ny flicka i 

gruppen, som först leker länge helt ensam, så småningom tillträde till leken med gråsuggor. 

Hon uppnår detta genom att hon ser vad de andra gör, letar reda på egna gråsuggor och 

använder dessa till att försöka få vara med i leken. Även om en flicka kämpar emot hennes 

tillträde, så lyckas hon till slut få vara med en liten stund. Jag ser det som ett exempel på hur 

hon använder det hon hittar i naturen som en taktik för att komma ur sin ensamhet. Naturen 

har en riklig tillgång på material och det gemensamma intresset för djuren innebär en chans 

för henne att leka med andra barn. I hennes fall gick det ju bra. Hon lyckades få vara med, 

men det gäller att vara uppmärksam på om något barn behöver stöd och hjälp med att få vara 

med och leka. Pedagogerna i observationen var naturligtvis också medvetna om detta. 

 

Bilden av utomhuspedagogiken 

I inledningen av detta arbete beskrev jag att jag genom att ge en bakgrund från utvald 

litteratur och att redogöra för mina egna observationer ville få ett bättre underlag för min och 

mina kollegors bild av barns lek i naturen. Jag beskrev mitt intryck av att det ofta är nyttan för 



24 

 

barns lärande som jag tidigare har läst om och inte så ofta leken. Under arbetets gång hittade 

jag dock även sådan litteratur som tog upp leken som en aspekt av utomhuspedagogiken. Vad 

jag i själva verket hade kommit på spåren var det som Magdalena Sjöstrand Öhrfelt beskriver 

i sin licentiatavhandling ”Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om 

utomhuspedagogik och uteförskola” (Sjöstrand Öhrfelt, 2014), nämligen att det i litteraturen 

finns olika diskurser kring förskolebarn och utomhuspedagogik. Sjöstrand Öhrfelt beskriver 

en diskurs före och en annan efter den nya läroplanen för förskolan (Skolverket 2010). Hon 

menar att båda diskurserna ger en ofta idealiserad bild av nyttan med utomhuspedagogiken 

som bland annat påverkas av intressen från politiskt håll samt olika nätverk och 

organisationer som t.ex. Friluftsfrämjandet. Båda diskurserna menar att utomhuspedagogiken 

skall lösa olika problem i förskolan, men att diskursen innan den nya läroplanen mer lyfte 

fram fördelarna för barns inre utveckling och att den nyare diskursen lyfter fram betydelsen 

av utevistelsen som plats för lärande inom olika ämnesområden. ”Perspektivet har vridit från 

fokus på naturen i barnet, som en kraft att utvecklas med hjälp av, till fokus på barnet i 

naturen som en resurs och lärmiljö.”(Sjöstrand Öhrfelt, 2014, s. 119) Jag känner att detta 

bekräftar den bild jag har fått genom mina yrkesmässiga erfarenheter i förskolan och genom 

kollegor. Vi upplever att det finns många fördelar med utomhuspedagogik, men bilden är mer 

komplex än så. Vi måste vara medvetna om vad vi vill ha ut av det, så att vi t.ex. i praktiken 

får en balans mellan de diskurser Öhrfelt pekar på. Det måste finnas utrymme för både den 

mer personliga utvecklingen och det mer formella lärandet. Lillemyr (2013) påpekar att leken 

har betydelse för hela den mänskliga existensen med såväl inre processer som sociala och 

kulturella samt för pedagogiken. Han skriver också att upplevelser skapar en bro mellan 

fenomenen lek och lärande (s. 64). I utomhusmiljön får man gott om sådana upplevelser. I 

min undersökning såg jag hur detta visade sig i några barns lek med gråsuggor. De 

observerade och utforskade djuren samtidigt som de var mitt inne i en fantasifull lek. Lekens 

betydelse måste finnas kvar så att det inte blir en ”skolifiering” av förskolans uteverksamhet. 

 

Vi kanske inte heller bör bidra till en allt för idealiserad bild av utomhusverksamheten. Mina 

erfarenheter säger att det är många faktorer som måste tas hänsyn till om det skall bli en bra 

verksamhet. Alla pedagoger måste vara med på tåget och vara engagerade av 

utomhuspedagogiken. Föräldrarna kan ha olika inställning och förutsättningar för att ha sina 

barn i uteverksamhet och barnen kan också ha olika inställning till utevistelse. Allt detta 

påverkar om det blir något positivt av utomhusvistelsen eller inte enligt min erfarenhet. Eva 
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Änggård (2014) skriver att ”Det finns även forskning som tyder på att det är stressande för 

småbarn att vara ute hela dagarna.” (Änggård, 2014, s. 143) Denna stress, menar hon, har att 

göra med sådana saker som dagsrutiner som blir annorlunda samt svårigheter att röra sig och 

leka i de kläder som behövs under den kalla årstiden m.m., och det gäller främst de riktigt 

små barnen. I bakgrunden inför detta arbete så skrev jag däremot att Änggård även menar att 

barnen kan bli mindre stressade utomhus. Det handlar om olika sorters stress och det hon då 

menar är att den stress som uppkommer av buller och konflikter med kamrater osv minskar i 

utemiljön där man inte är lika begränsad av utrymmet. Barnen i min undersökning hade t.ex. 

inte många konflikter med sina kamrater! Det beror, enlig min tolkning, på att de kunde gå 

undan till ett annat ”rum” om något hände. Änggård (2014) bekräftar vidare att det gäller att 

hitta en balans och att tänka efter vad som passar bäst att göra ute eller inne i verksamheten. 

Jag tycker mig dock ha funnit, genom mina litteraturstudier och observationer, att barns lek 

vinner mycket genom vistelsen i utemiljön. De kan utnyttja variationen i landskapet i leken. 

De behöver inte konkurrera om utrymme eller saker eftersom det finns ett överflöd av 

naturmaterial. De kan skapa sig egna rum där leken kan få vara i fred och det är bara deras 

fantasi som avgör vad föremålen de hittar kan användas till. Utomhusmiljön är en resurs, 

visserligen av flera, som vi pedagoger bör använda i verksamheten! 

 

Förslag på vidare forskning 

I min undersökning har jag under ett par dagar observerat barns lek i utemiljön. Det skulle ha 

varit intressant att följa barngrupperna under en längre tid för att t.ex. se årstidernas påverkan 

på aktiviteterna. För att få ytterligare perspektiv på leken kan man tänka sig att det skulle vara 

intressant att veta hur pedagogerna uppfattar det genom att göra intervjuer. Bekräftar de 

litteraturen och det jag har observerat eller ger de en annan bild? Kanske skulle det även vara 

möjligt att intervjua barnen om deras syn på hur det är att leka utomhus? En annan tanke 

kunde vara att välja en helt annan metod eller andra verktyg/redskap. Vilka nya aspekter och 

detaljer kan man t.ex. upptäcka om man väljer att försöka observera barns lek utomhus 

genom att filma? Det blir visserligen svårare med tekniken och de etiska ställningstagandena 

kring det filmade materialet, men kan ändå vara intressant som ett komplement till mänskliga 

observationer. Man kanske fångar olika detaljer i skeendet? I enlighet med det etnografiska 

anslaget, skulle man på detta sätt kunna använda flera metoder och längre tid för att få en 

fylligare bild av barns utelek. 
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Ett annat forskningsområde skulle kunna vara att undersöka barns, pedagogers och föräldrars 

inställning till utomhusvistelsen i allmänhet för att se hur den påverkar verksamheten och se 

om man får en mer nyanserad bild än de oftast ganska positiva redogörelser som förekommer 

i litteraturen och diskussionen om utomhuspedagogik. Blir bilden fortsatt lika positiv när man 

tar alla dessa gruppers upplevelser och förutsättningar med i beräkningen? 

 

Naturligtvis skulle det också ha varit intressant att göra en undersökning som jämför barns lek 

genom att observera den både ute och inne inom ramen för samma studie. Då skulle man på 

allvar kunna jämföra dessa miljöer och se vad de betyder för leken. Alternativt skulle man 

också kunna komplettera den här undersökningen med en observation inomhus. Detta skulle 

dock troligen kräva väsentligt mer tid än vad som ryms inom ett examensarbete. 
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(Bilaga 1) 

Mall för observation (halvstrukturerad), Löpande protokoll  

Datum:  Tid:   Antal barn: 

  

Beskrivning (Hur ser situationen ut i stort? Miljön? Vad gör barnen och 
pedagogerna och var är de i utgångsläget?) 

  

  

Objektiva observationer    Egna kommentarer  

  

  Sammanfattning: 
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(Bilaga 2) 

Hej!  

Jag arbetar som förskollärare och läser en kompletterande utbildning för lärare som 

arbetar i förskolan vid Linköpings universitet. I detta ingår ett examensarbete som jag 

valt att fokusera på barns lek i utomhusmiljö. Därför kommer jag att följa med   på 

deras utedag vid . Jag kommer att göra anteckningar kring vad barnen leker, men 

dessa kommer att anonymiseras, dvs inga riktiga namn kommer att användas. Jag måste 

kunna visa examinator och opponenter anteckningarna om de anser att det finns 

frågetecken omkring mina resultat. Förutom dessa personer är det enbart jag själv och 

eventuellt min handledare på universitetet som kommer att få se dem. Ni kan självklart 

välja att inte tillåta att jag observerar ert barn! I enlighet med god forskningssed har 

även barnen rätt att välja att inte vara med. I så fall antecknar jag inte situationer där de 

ingår. 

Anteckningarna kommer bara att användas till examensarbetet. När detta är godkänt 

kommer materialet att förstöras. 

 

Om ni har några frågor angående ert barns medverkan i mitt examensarbete, så svarar 

jag gärna på dessa.  

Mattias Åkerblom, xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx, tel:xxxxxxxxxx  

Handledare: Utbildningsledare Helena Loborg, xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx 

 

Det är viktigt att jag får veta om barnen skall få finnas med i observationen eller ej. Fyll 

därför i talongen nedanför och lämna den till pedagogerna på förskolan, senast på måndag 

27/4. 

Barnets namn:_______________________________________ 

Mitt barn får finnas med i observationer av barns lek under utedagen__________ 

Mitt barn får INTE finnas med i observationer av barns lek under utedagen_______ 

Övriga synpunkter: 

Vårdnadshavares namnteckning: 


