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BAKGRUND:  I bakgrunden beskrivs hur utevistelsen ser ut för de flesta barn i 

Sverige i dag. Den beskriver också hur och på vilket sätt utevis-

telsen är viktig för barns allsidiga utveckling.  

 

SYFTE: Syftet med studien är att få fram några förskollärares uppfatt-

ningar om barns utelek på förskolor med och utan förskolegård. 

 

METOD: Undersökningen har utförts med en kvalitativ metod, inspirerad 

av den fenomenografiska ansatsen. Som redskap har intervju 

använts för att få fram förskollärarnas olika uppfattningar om 

barns utelek. Åtta förskollärare från fyra olika förskolor inter-

vjuades. 
 

RESULTAT: Resultatet visar att oavsett om förskolläraren arbetar på en för-

skola med egen gård eller utan gård uppfattar de barns utelek på 

liknande sätt. Exempelvis så förekommer samma slags lekar på 

alla förskolor. De stora skillnaderna i utevistelsen finns till ex-

empel i form av tid till utelek och säkerhet. Att förflytta sig till 

en lekplats en bit ifrån förskolan tar tid och kräver att pedagoger-

na tänker lite extra på säkerheten.  
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Inledning 
Barns utveckling främjas av att röra sig utomhus där det finns stora ytor och möjligheter 

till andra utmaningar än inomhus. Utomhus finns stora möjligheter till variation i utele-

ken. Här kan barnen ofta röra sig obehindrat tillsammans med många kamrater eller 

hitta små gömslen där de kan leka ostörda. Utomhusmiljön är omväxlande och kan er-

bjuda barnen en inspirerande och stimulerande lekmiljö. Enligt förskolans läroplan 

(Lpfö 98, s.7ff) ska barnen få tillgång till både planerad utomhusmiljö som exempelvis 

lekplatser med fasta lekredskap och naturliga miljöer såsom skog och mark. Det är bar-

nens intressen som bör styra hur miljön på förskolor ska utformas.  

 

Vårt intresse för utevistelsen väcktes då en av oss hade förmånen att under en kortare 

period arbeta på en I Ur och Skur förskola. Här sker de flesta av förskolans aktiviteter 

utomhus. De vistas mycket i skog och mark och använder sig mestadels av naturmateri-

al i sin lek. Barnen har långa lekpass utan avbrott för rutinsituationer under förmidda-

gens utevistelse. Barnens utelek är här väl utvecklad med få konflikter. 

 

Vi har upptäckt att inom förskolans verksamhet så finns det olika förutsättningar och 

skillnader när det gäller utevistelsen. Skillnader i förutsättningar kan gälla till exempel 

närhet till skog och mark men även tillgång till gård och gårdens utformning. Våra re-

spektive arbetsplatsers utomhusmiljö är väldigt olika. En förskola är belägen i en stads-

del långt från skog och mark utan tillgång till egen gård. Den andra förskolan har en 

gård med både lekredskap, naturmark och närhet till både skog och sjö. Då har vi frågat 

oss om dessa olika förutsättningar påverkar barns utelek och i så fall på vilket sätt. Vi 

har valt att undersöka leken dels för att leken är viktig för barnets totala utveckling men 

också för att leken är ett viktigt redskap i förskolan. Med hjälp av leken lär sig barnen 

på ett lustfyllt sätt. 

Syfte 
Vi vill ta reda på hur förskollärare uppfattar barns utelek på förskolor med och utan för-

skolegård. 

 

Frågeställningar 
1. Vilka lekar förekommer enligt förskollärarna på de olika förskolorna? 

2. Kan barnen hålla en lek levande genom att återuppta och fortsätta den vid nästa 

utevistelse? 

3. Vilka förutsättningar kan påverka uteleken?  
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Bakgrund 
Idag äger mer och mer av barns lek rum inomhus till skillnad mot förr då den naturliga 

platsen för barns lek var utomhus. Det har bland annat enligt Lenninger & Olsson 

(2006, s.13) sin naturliga förklaring i att våra bostäder idag är större än förr och att de 

flesta barn har egna rum att leka i. Precis som förr har barn idag ett behov av att leka ute 

och röra sig över större ytor. Ute kan de också enligt författarna hitta sina alldeles egna 

platser. Ute finns alltså oftare möjlighet för barnen att på ett fritt och obehindrat sätt 

röra sig än inomhus. Granberg (2000, s. 46) menar att förskolebarn ständigt tränar sin 

motorik och att rörelserna förfinas allteftersom. Hon anser (s.14) att utemiljöns utform-

ning måste utgå från barns behov av att röra sig. Det är viktigt att de får en allsidig och 

stimulerande motorisk träning. Det är på så vis barn lär sig hur kroppen och omgivning-

en fungerar.  

 

Ett flertal händelser under 1800-talet ledde enligt Lenninger & Olsson (2006, s.65ff) till 

att lekplatser så småningom växte fram. Innan vi fick allmän skolplikt hade barn och 

vuxna haft en gemensam vardag. När människor började flytta in till städerna behövde 

barnen någonstans att vara på sin fritid.  De vuxna behövde samtidigt ha kontroll över 

var barnen var någonstans och på så vis skapades ett behov av lekplatser. 

Förskolan 
Aldrig förr har så många barn gått i svensk förskola som idag. År 2005 gick 77 % av 

barnen i förskoleåldern i förskolan. Det är en siffra som ständigt har ökat. Ökningen 

beror bland annat på att det har blivit vanligare att båda föräldrarna förvärvsarbetar. 

Maxtaxan och allmän förskola för fyra- och femåringarna har också gjort att fler barn 

finns i förskolan. Till exempel går ca 90 % av fyra- till femåringarna i förskolan mot ca 

70 % av ett- till treåringarna (Skolverket, 2006, s.18f). Utevistelsen på förskolan blir på 

så sätt viktig då det är här barnen tillbringar mycket av sin tid. Det är således här som 

deras utelek har möjlighet att utvecklas och frodas.  

 

Att gå ut tillhör vardagen och den dagliga rutinen på förskolan. Lenninger & Olsson 

(2006, s.14) menar att en anledning till att gå ut är för att få pigga och glada barn. Leken 

blir dessutom mer idérik och påhittig och samspelet förbättras. Barnen i förskolan ska 

enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, s.5) få tillgång till en stimulerande miljö som inspi-

rerar dem till såväl lek som utforskning. Detta gäller både inomhus och utomhus. Ut-

omhusmiljön ska inte bara vara stimulerande för barnen den ska också vara säker. Un-

gefär en tredjedel av barnolycksfallen utomhus sker enligt Andersson (1993, s.122) på 

skol- och förskolegårdar. Därför måste de vuxna ha ständig uppsikt över barnen i utele-

ken. De mesta olyckor som inträffar är olika slag av fallolyckor såsom fall från klätter-

ställningar och gungor. 

Uteleken 
Genom leken utvecklas barnen bland annat motoriskt, socialt och intellektuellt (Olofs-

son Knutsdotter, 2003, s.135). Barns innelek är enligt Grahn (1997, s.6) inte lika varie-

rad som uteleken. Genom att använda naturens mångfald såsom regn, snö och växter 

stimuleras barnens upptäckarglädje och leklust. När barndomsminnen berättas är det 

vanligare med skildringar från utomhusmiljön. Därför tror Mårtensson (1993, s.22) att 

upplevelserna barnen får utomhus påverkar dem mer och djupare än upplevelserna de 

får inomhus. 
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Barn älskar att utforska och naturen erbjuder mängder av möjligheter till det. Bara det 

att väder och vind varierar från dag till dag och över årstiderna ger barnet nya upplevel-

ser (Løge Hagen & Lysklett, 2006, s.136f). När barnen får positiva upplevelser av natu-

ren kan de utveckla ett intresse för djur och natur och eventuellt i sin tur föra det vidare 

till nästa generation. Författarna menar att inomhus odlar man inget naturintresse. Enligt 

Röthle (2006, s.116) använder barn alla sinnen i sin kontakt med naturen. De vill inte 

njuta av naturen från stigen, utan ge sig ut i skogen för att undersöka, pröva och till-

fredsställa sin nyfikenhet.  

 

Barn använder sin kropp och alla sina sinnen när de leker och lär. För detta behöver de 

enligt Lenninger & Olsson (2006, s.10) dels plats och utrymme att röra sig på och dels 

behöver de material som stimulerar alla sinnen. Exempel på stimulerande material är 

vackra saker för ögat, vatten som barnen kan känna på eller behagliga ljud såsom prass-

let från löv. Det innebär att i barns utemiljö kan man inte kompromissa, de behöver 

både kvalitet och kvantitet. Granberg (2000, s.75) anser att som byggmaterial till exem-

pel, behövs en stor variation av naturmaterial för att kunna utveckla konstruktionsleken. 

Därför menar hon att naturmaterial bör vara ett komplement till förskolans material och 

utrustning. Norén-Björn (1993, s.71) menar att även till inneleken kan material skaffas 

från naturen såsom pinnar och kottar. Hon anser att material inte alltid måste köpas utan 

bra lekmaterial finns att hämta utomhus. Det gäller bara att se möjligheterna med na-

turmaterialet, till vad det kan användas.  

 

Utomhus kan barn enligt Röthle (2006, s.125) bli rastlösa och bara gå omkring om om-

sorgspersonerna inte är närvarande. Hon menar vidare att små barn vill ha öppna ytor 

och närvarande vuxna när de leker. De vuxna behöver inte alltid delta i leken men där-

emot finnas i barnens närhet som en trygghet. Äldre barn vill dock ofta ha möjlighet att 

kunna stänga in sig och leka ifred. Granberg (2000, s.16) menar att för de yngsta barnen 

är närmiljön väldigt viktig. Om gården inte erbjuder barnen stimulans i uteleken bör 

förskolan använda en närbelägen plats för sin dagliga utevistelse. Inte förrän den egna 

platsen är utforskad och barnen känner sig trygga och hemmastadda, börjar de utforska 

området utanför. Granberg (s.17) menar vidare att om barnen regelbundet besöker en 

plats de känner till kan de återuppta och hålla en lek levande. Därmed blir det även stör-

re möjligheter för barnen att kunna vidareutveckla leken. Även Mårtensson (1993, s.27) 

anser att det är viktigt med platser i barns närmiljö som de regelbundet återkommer till. 

På den för barnen trygga och välkända platsen skapas minnen genom olika upplevelser. 

Dessa minnen refererar till platsen och på så sätt grundläggs barnens känslomässiga 

koppling till naturen. I Mårtenssons (2004, s.104ff) studie framgår det att barnen söker 

sig till olika delar av förskolegården beroende på vad de vill göra. Till exempel används 

vissa delar av gården när barnen vill vara för sig själva och andra delar av gården an-

vänds när de söker social samvaro. Fantasileken menar Mårtensson (1993, s.36) är be-

roende av att barn har tillgång till platser som kan stimulera fantasin. Läge och hur plat-

sen är utformad påverkar lekens tema. Barn väljer plats för leken med omsorg beroende 

på vad de ska leka.   
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Förskolegårdens utformning 
Mårtensson (2004, s. 12f) uppfattade, i sin studie av utomhuslek på en förskolegård med 

en naturgård, barnens lek som osammanhängande och skiftande till karaktären. Barnen 

bytte ofta riktning i leken, till exempel från lugn fantasilek till en fysisk springlek. Även 

platsen för leken kunde ändras. Vid sådana riktningsbyten eller avbrott kunde Mårtens-

son se att barnens lekupplevelser blev mer intensiva på ett positivt sätt. Lekarna styrdes 

av alla och ingen, barn kom och gick i leken. De började leka något annat eller satt för 

sig själva för en stund för att sedan komma tillbaka till leken. En lek som en utomståen-

de kan ha svårt att greppa och definiera men på samma gång en lek full av harmoni och 

koncentration.  

 

Som jämförelse studerades också uteleken på en förskolegård med mycket lite vegeta-

tion och en mer planerad utomhusmiljö (Mårtensson, 2004, s.12f). Mårtensson menar 

att här var konflikterna fler och leken enformigare och ryckigare och mer stötvis än på 

förskolegården med mycket naturlig miljö. Mårtensson uppfattade att skillnaderna kan 

ha legat i de olika utformningarna gårdarna hade. Alternativt kan det ha berott på att 

förskolan med naturmiljö var större till ytan eller att barnen där vistades ute längre tid 

än barnen på förskolan med planerad miljö. Enligt Brodin och Lindstrand (2005, s.34) 

är många lekforskare världen över eniga om att miljön för barns utomhuslekar är viktig 

för barnens hela utveckling. 

 

Lenninger & Olsson (2006, s.22) framhäver att förskolor som är byggda på 1970-talet 

ofta har stora gårdar med inslag av naturmark. På förskolor med dessa förutsättningar är 

barnen ute mera än på andra förskolor. Mårtensson (2004, s.132) menar att det inte är 

svårt att hitta äldre förskolor med stora gårdar men att sedan utbyggnaden av förskolor 

tagit fart, har ambitionerna med gården minskat. Hon anser att en egen gård är av bety-

delse för förskolan men också att barn får utforska områden kring sin förskola. Olofsson 

Knutsdotter (1987, s.131) menar att barns lek blir rikare och djupare om de får uppleva 

saker och ting i sin rätta miljö. Exempelvis menar hon att om barnen får uppleva en 

lantgård genom ett besök blir barnens lek med bondgårdsdjur på en djupare nivå. 

Teoretisk ram 
Lek förknippas i första hand med barn och barndom. Lek är en aktivitet som utförs för 

nöjes skull men som även utförs för att lära och förstå såväl sin omgivning som hur oli-

ka saker fungerar. I leken används ofta fantasi eller föreställningsförmåga (Lundgren, 

1996, s.346). Överallt och genom alla tider har barn lekt. De grundläggande lekarna 

jagaleken och bråkleken är exempel på sådana lekar (Olofsson Knutsdotter, 2003, s.8). 

Regellekar såsom gat- eller gårdslekar är andra lekar som leks på liknande sätt över sto-

ra delar av jorden (Olofsson Knutsdotter, 1987, s.34). I det här avsnittet presenteras Lev 

S Vygotskijs och Birgitta Knutsdotter Olofssons syn på leken. De är två av många fors-

kare som har studerat barns lek.  

Vygotskij och leken 
Lek handlar enligt Vygotskij (1981, s.175) om barnets omedelbara behov av att få sina 

önskemål uppfyllda. De små barnen planerar inte framåt. De vill att allt ska hända nu 

och inte om några dagar. Ett barn börjar leka för att på så sätt kunna uppfylla sina egna 

önskningar. Att lek skulle handla om enbart lust anser Vygotskij vara felaktigt (s.173f). 

Det bygger han dels på att all lek inte är lustbetonad, till exempel tävlingslekar där lus-

ten enbart infinner sig om barnet uppnått vissa mål såsom seger. Dels på att det finns 

annat i barns liv som också är lustfyllt såsom att suga på en napp. 
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Vygotskij (1981, s.177) menar att även om ett barn nekas något betyder inte det att bar-

net omedelbart börjar leka detta. Varje liten önskning leks inte ut utan barnet generalise-

rar sina önskningar i sina lekar. Hur leken uppstår och varför är för barnet en omedveten 

process. Enligt Vygotskij (s.173) dominerar inte leken barns utveckling däremot är den 

en viktig källa för utvecklingen hos yngre barn. 

 

De små barnen, till skillnad från de som är över tre, kan inte med hjälp av fantasin skapa 

sig imaginära situationer. De är enligt Vygotskij (1981,s.184) helt och hållet hänvisade 

till situationen de befinner sig i. Från treårs ålder menar Vygotskij (s.176) att barnet kan 

börja ha önskningar som sträcker sig framåt i tiden. Fortfarande är det dock de omedel-

bara önskningarna som dominerar. Det är ur handlingen som fantasin uppstår. Det är 

också nu som barnet skapar sig fantasivärldar när det leker. För att barn ska kunna fanti-

sera och skapa overkliga situationer anser Vygotskij (1995, s.39f) att de måste ha erfa-

renhet av den tänkta situationen.  

 

Då barns erfarenheter och intressen skiljer sig åt från de vuxnas, fungerar barns fantasi 

på ett annat vis. Det antas att fantasin dominerar i barns liv och att fantasin är rikligare 

och mer varierande än vuxnas. Det finns dock enligt Vygotskij (1995, s.40) ingen ve-

tenskaplig grund för den teorin. Barn har inte de vuxnas komplexa och mångfaldiga 

förmåga att uppfatta och förstå omvärlden som är det mest väsentliga för fantasin. Barns 

fantasi är därför snarare fattigare än rikare i förhållande till vuxnas fantasi anser Vy-

gotskij. I takt med att barnet utvecklas mognar även fantasin.  

 

Många forskare ser fantasileken som en typ av lek men Vygotskij (1981, s.178ff) menar 

att fantasi förekommer i alla slags lekar. Den så kallade regelleken uppkommer i slutet 

av förskoleåldern och utvecklas sedan under skolåldern. Precis som i alla andra lekar 

med regler förekommer i regelleken fantasi i form av påhittade situationer. Vygotskij 

menar att i exempelvis schackspel måste fantasin användas för att förflytta schackpjä-

serna enligt de specifika reglerna som gäller för dem. Han menar att om leken enbart 

styrs av bestämda regler så utesluts möjligheten till att agera på andra sätt.  

 

Det finns enligt Vygotskij (1981, s.180) heller ingen lek utan regler, all lek innehåller 

regler som barnet måste förhålla sig till. När barnet leker ”familj” finns oskrivna, icke 

på förhand uppgjorda regler. I en familj beter man sig på ett visst sätt, annars är det ing-

en familj. Barnet försöker i sin lek att efterlikna detta beteende. I de olika roller barnet 

tar sig i leken finns dolda regler för hur de ska agera.  

Barns lek 
Olofsson Knutsdotter ser på leken som något härligt och lustfyllt. Barn leker för att leka 

och leken har ett självändamål (Olofsson Knutsdotter, 1987, s.12). Alla barn föds enligt 

Olofsson Knutsdotter (2003, s.31f) med förmågan att kunna leka men förmågan måste 

lockas fram. Hon menar att lekförmågan finns medfött precis som talförmågan. För att 

ett barn ska kunna tala måste det omges av ord och språkljud som lockar barnet till att 

härma efter och vilja uttrycka sig. Samma sak med lekförmågan. Barnet måste omges av 

lek för att kunna lära sig att förstå skillnaden på lek och allvar. Det börjar enligt Olofs-

son Knutsdotter redan tidigt i samspel med de vuxna i barnets närhet. När barnet är någ-

ra veckor gammalt är det mottagligt för samspel och lek. Genom de vuxnas lek med 

barnet menar Olofsson Knutsdotter (1987 s.28) att grunden för turtagande, ömsesidighet 

och samförstånd läggs fast. Dessa lekregler hjälper barnet i samspelet med andra barn 

och lär barnet förstå när det är lek och när det är allvar.   
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Olofsson Knutsdotter (1987, s.18ff) använder sig av Gregory Batesons teori om att barn 

signalerar undermedvetet till varandra när en lek börjar, pågår och slutar. I leken enligt 

Bateson (1976, s.120f) återger handlingen andra handlingar som inte är lek och signaler 

som betecknar dessa, möter aktörerna. Bateson anser därför att lek endast kan före-

komma om deltagarna undermedvetet kan signalera till varandra att detta är lek. Lekens 

utveckling menar han verkar således varit viktig för utvecklingen av kommunikationen. 

Olofsson Knutsdotter (1987, s.18ff) menar att leksignalen är viktig att förstå i exempel-

vis skrämsellekar och bråklekar. Bråklek är vanlig bland framför allt pojkar och före-

kommer långt upp i åldrarna. När barn bråkleker visar de med hjälp av minspel och 

skratt att de slåss och bråkar på lek. När leken sedan ska avslutas upphör barnen att 

skratta och visar upp ett allvarligt ansiktsuttryck. För att barn ska kunna samspela anser 

Olofsson Knutsdotter att det är viktigt att de förstår när det är lek och när det är dags att 

sluta leka. De barn som inte förstår leksignalen tar bråket på allvar och börjar slåss på 

riktigt. 

 

Olofsson Knutsdotter (1987, s.33) menar vidare att barn som växer upp i en lekfattig 

miljö inte lär sig varken de viktiga leksignalerna eller de sociala spelreglerna. Dessa 

barn får därför problem i samspelet med andra. För att barn ska kunna samspela i leken 

måste de ha lekförmågan. Lekförmåga skapas genom att barnet känner trygghet, kan 

leka utan att bli stört samt behärskar de sociala spelreglerna (Olofsson Knutsdotter, 

2003, s.111). Även Röthle (2006, s.124) menar att trygghet är ett måste för leken. En 

kram eller en bekräftande blick från en vuxen gör att det lilla barnet kan leka vidare en 

stund till. Barnet som söker trygghet och blir avvisad av en vuxen har svårt att leka och 

vandrar ofta bara omkring. 

 

Grunden för alla typer av lekar lär barnet av den vuxne redan på skötbordet (Olofsson 

Knutsdotter, 1987, s.40). Den absolut bästa lekkamraten för små barn är enligt författa-

ren (s.52ff) de vuxna i barnets närhet. Genom att den vuxne i leken med barnet, härmar 

och upprepar barnets minspel och rörelser, blir dessa handlingar synliga och tydliga för 

barnet. I detta lekfulla imiterande grundläggs förutsättningarna för låtsasleken. 

 

Den mest invecklade och den mest framstående leken av alla lekar är enligt Olofsson 

Knutsdotter (1987, s.52ff) låtsasleken. Låtsasleken har störst möjlighet av alla lekar till 

att både utvecklas och förnyas. För att ett barn ska kunna leka på låtsas krävs det att 

barnet såväl kan uppfatta tillvägagångssätt som förstå dem. Det fordras av barnet att det 

vet reglerna för den specifika leken som leks för att kunna deltaga i låtsasleken. Det är 

viktigt anser Olofsson Knutsdotter (2003, s.72) att om låtsasleken ska kunna utvecklas, 

måste barnet kunna koncentrera sig när det fantiserar. Då krävs det att barnet har tid att 

leka och att det får leka ostört. Låtsasleken är enligt Olofsson Knutsdotter (s.108f) den 

lek med störst betydelse för den mångsidiga utvecklingen hos barn. Exempelvis är det 

genom låtsasleken barn har den största möjligheten att kunna leva ut sina känslomässiga 

upplevelser. Låtsasleken är även utvecklande och berikande för språket då språket har 

stor betydelse för att den gemensamma rolleken ska kunna äga rum och samspelet fun-

gera. Ju mer avancerad leken är desto mer utvecklat blir språket (Olofsson Knutsdotter, 

2003, s.78). 
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Olofsson Knutsdotter (1987, s.134 f) anser att det bästa lekmaterialet för låtsaslek är 

naturmaterial som exempelvis stenar och kottar. Därför är utemiljön enligt henne den 

bästa platsen för sådan lek. När barnen leker med naturmaterial såsom sand och vatten 

lär de sig enligt Olofsson Knutsdotter att förstå och erfara verkligheten. I leken gör bar-

net nya upptäckter som i kombination med barnets gamla erfarenheter leder tankarna till 

nya associationer (s.47). Därmed utvecklas fantasin och leken kan bli till en avancerad 

låtsaslek.  

 

Det är inte nödvändigt för låtsasleken menar Olofsson Knutsdotter (1987,s.134f) med 

mängder utav leksaker, däremot behövs det ett stort antal olika saker att kunna använda 

i leken. Hon anser vidare att om barnen leker på förskolegården blir det oftast ingen 

låtsaslek utan andra sorters lekar. De använder sig då istället av exempelvis cyklar och 

fasta lekredskap såsom gungor och rutschkanor. 

 

 För barn är lek det självklara och naturliga tillvägagångssättet att bearbeta såväl hän-

delser som upptäckter på (Olofsson Knutsdotter, 1987, s.45). Så snart barnet utforskat 

klart tilldragelsen eller objektet uppstår lek. Det avgörande för barns val i den fria leken 

är enligt Olofsson Knutsdotter (s.134) vilket material som finns till barnens förfogande. 

Likaså har de vuxnas uppfattningar och syn på lek och aktivitet stor betydelse för barns 

val i den fria leken. 

Metod 
Undersökningen som har gjorts är en kvalitativ studie med fokus på förskollärarnas 

uppfattningar kring barns utelek. För att få fram deras uppfattningar har intervju använts 

som redskap. Inspiration har hämtats från den fenomenografiska ansatsen. Då studiens 

syfte är att få fram förskollärarnas uppfattningar är fenomenografin en lämplig ansats 

(Kihlström, 2007a, s.157).  

Kvalitativ studie 
Eftersom det är förskollärarnas egna upplevelser och reflektioner som är det intressanta 

för vår studie är det enligt Lantz (2007, s.34f) en kvalitativ studie som passar bäst för 

undersökningen. Backman (2008, s.53ff) anser att en forskare som använder sig av en 

kvalitativ studie ser individen som en del av sin omgivning och är intresserad av hur 

individen upplever och uppfattar ett fenomen. Undersökningen sker i fenomenets rätta 

sammanhang det vill säga är man till exempel intresserad av barns utelek i förskolan så 

är det i förskolan undersökningen sker. 

 

Det framgår inte av en kvalitativ studie hur ofta ett fenomen förekommer, däremot 

framgår det på vilket sätt fenomenet kan förekomma och vad som kan hända (Olofsson 

Knutsdotter, 1993, s.19). Utmärkande för den kvalitativa metoden är att i stället för siff-

ror, används verbala utsagor som tolkas i sammanställandet av resultatet (Backman, 

2008, s.33). Kvalitativ metod används även, enligt Thurén (2007, s.112) när enskilda 

händelser eller detaljer ska uppmärksammas. 
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Fenomenografi 
Utgångspunkten för den fenomenografiska ansatsen är enligt Kihlström (2007a, s. 158) 

att människor uppfattar företeelser olika. Då en händelse har en egen betydelse för varje 

människa, framträder den därför olika för olika människor. Med hjälp av fenomenografi 

beskrivs verkligheten såsom den uppfattas av personen. Det finns inte enbart ett rätt sätt 

på hur verkligheten upplevs. Beroende på personens värderingar och erfarenheter finns 

det många olika verklighetsuppfattningar.  

 

Således handlar fenomenografi enligt Kihlström (2007a, s.160) om att få fram en grupp 

människors uppfattningar om en företeelse genom att utföra en empirisk studie. Det 

finns flera metoder att använda sig av för att få reda på de olika uppfattningarna, bland 

annat observationer och self report. Den mest använda metoden är dock intervjun. 

 

Intervju är ett sätt att ta reda på hur människor tänker kring ett visst fenomen (Kihl-

ström, 2007a, s.160). Intervjun bör enligt Marton (1994 i Kihlström, 2007a, s.161) lik-

nas vid ett samtal. Frågorna som ställs ska vara öppna och man kan gärna be responden-

ten börja med att berätta om en situation han/hon varit med om med anknytning till det 

fenomen som man vill undersöka. Larsson (1984 i Kihlström, 2007a, s.161) anser att 

den eller de inledande frågorna ska vara samma för alla men sedan fortsätter intervjun 

med följdfrågor som ställs utifrån vad för svar som getts. Vilka som väljs ut till inter-

vjuer beror på vad syftet är med arbetet. Vill man ta reda på förskollärarnas uppfatt-

ningar så är det förskollärarna som är urvalet. 

 

Vid bearbetningen av fenomenografiska intervjuer används en kvalitativ analys som 

metod (Larsson, 1984, i Kihlström, 2007a, s.162). Intervjuerna transkriberas, det vill 

säga, de skrivs ut ord för ord. Därefter läses intervjuerna om och om igen. Genom att 

läsa igenom intervjuerna upprepade gånger framträder enligt Kihlström (2007a, s.162) 

likheter och skillnader i de olika utsagorna. På så sätt fördjupas förståelsen av innebör-

den i intervjusvaren och man kan se att de bildar mönster.  

 

I och med att mönstren framträder kan utsagorna grupperas och delas in i olika katego-

rier. För att visa på variationen i svaren måste alla utsagor placeras i en kategori. Det är 

viktigt att ha tydliga skillnader mellan de olika kategorierna, de får inte gå in i varandra 

(Larsson, 1984, i Kihlström, 2007a, s.163). Det är dessa beskrivningskategorier som är 

resultatet när en fenomenografisk studie genomförs (Marton, 1994, i Kihlström, 2007a, 

s.163). 

Tillförlitlighet och giltighet 
För att resultatet i en fenomenografisk studie ska vara tillförlitligt och giltigt är det vik-

tigt att uttrycka sig tydlig i undersökningen så att de som ska läsa arbetet förstår vad 

som menas (Kihlström, 2007a, s.164). Syftet ska finnas med under hela undersökningen 

och forskaren måste se till att inte ”sväva ut”. Genom att beskriva arbetsgången och de 

olika momenten på ett tydligt och detaljerat sätt kan alla som tar del av undersökningen 

få en förståelse för resultatet. För att öka giltigheten kan flera olika redskap användas 

till exempel både intervju och observation (Kihlström, 2007b, s.231). 

 

Enligt Kihlström (2007a, s.164) finns det olika sätt att visa på tillförlitligheten under 

undersökningens gång. Ett sätt kan vara att ha två intervjuare närvarande under inter-

vjun. Då kan man dela upp uppgifterna mellan sig under intervjun, en som ställer frå-

gorna och en som observerar intervjun. Ytterligare ett sätt är att låta en annan person 
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kategorisera de olika utsagorna för att se om resultatet blir detsamma. Bandinspelning 

förbättrar tillförlitligheten genom att ingenting missas av vad respondenten säger under 

intervjun eller på vilket sätt frågorna ställs. Kihlström menar vidare att resultatet även 

kan förtydligas med hjälp av citat från intervjuerna. 

Urval 
Urvalet består av fyra kommunala förskolor som alla är belägna inom samma område. 

Två av dessa är förskolor med egen gård och två är förskolor utan egen gård. Området 

valdes utifrån de förskolor som saknar egen gård därför att det inte finns så många för-

skolor av den sorten. Dessa förskolor fick vi vetskap om via yrkeskontakter. Samtliga 

förskoleavdelningar som ingår i studien är syskonavdelningar och har barn i åldrarna ett 

till fem år. 

 

I undersökningen deltog fyra förskollärare från förskolorna som har egen gård och fyra 

förskollärare från förskolorna som inte har egen gård. Förskollärarna har, för att för-

hindra identifiering, fått fingerade namn. Förskollärarna med egen gård kallas i under-

sökningen för Melissa, Melinda, Merja och Merita. Förskollärarna utan egen gård har 

fått de fingerade namnen, Inger, Ingmarie, Ingegerd och Ingamaj. 

Genomförande 
En pilotstudie genomfördes med hjälp av provintervjuer innan undersökningen för att få 

veta hur respondenterna uppfattade intervjufrågorna (se bilaga 2). Pilotstudien behövdes 

för att klargöra om frågorna var relevanta och om de kunde relatera till syftet. En pilot-

studie genomförs även för att öka giltigheten i en undersökning (Kihlström, 2007b, 

s.231). 

 

Vid intervjuerna fick samtliga respondenter svara på samma intervjufrågor. Utefter vad 

de sedan svarade ställdes individuella följdfrågor. Intervjusvaren analyserades med in-

spiration från den fenomenografiska ansatsen. 

Datainsamling 
Två förskollärare ingick i pilotstudien, en av dem arbetar på en förskola med gård och 

en arbetar på en förskola utan egen gård. Dessa förskolor valdes ut till pilotstudien efter-

som det var dessa förskolor i respektive kategori som tillfrågades först om deltagandet i 

undersökningen. Även förskollärarna som deltog i pilotstudien var de först tillfrågade 

på respektive förskola. Förskollärarna fick bestämma tid och plats för intervjuerna. Vi 

gjorde varsin provintervju. Båda intervjuerna genomfördes på respondenternas arbets-

platser. Efter genomläsning av provintervjuerna kunde vi konstatera att dessa gav rele-

vanta svar och besvarade till stor del vårt syfte.  

 

De aktuella förskolorna kontaktades först via personliga besök för att få veta om det 

fanns intresse för att delta i studien. Förskollärare vid de utvalda förskolorna tillfrågades 

samtidigt om de ville deltaga i vår undersökning. Deltagarna valdes ut utefter vilka vi 

först träffade på vid besöken. Därefter delades missivbrev (se bilaga 1) ut för att ge re-

spondenterna skriftlig information om undersökningen och de forskningsetiska regler 

som Vetenskapsrådet har gett ut. Alla respondenterna fick samtidigt ut huvudfrågorna 

(se bilaga 2) för att de skulle kunna förbereda sig. 
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I samråd med förskollärarna bestämdes tid och plats för intervjuerna. Samtliga förskol-

lärare ville intervjuas på sina arbetsplatser. Vi delade upp intervjuerna oss emellan ge-

nom att ansvara för varsin kategori av förskolorna. Samtliga intervjuer, inklusive prov-

intervjuerna, spelades in med hjälp av mp3-spelare, mobiltelefon eller diktafon. Nihlfors 

& Wingård (2005, s.74) menar att inspelning underlättar under intervjun då det är näst 

intill omöjligt att hinna med att skriva allt som sägs. Inspelning ökar också förståelsen 

då även röstlägen och uppehåll har betydelse för sammanhanget. Dessutom underlättar 

inspelning vid bearbetningen av data då det annars skulle vara svårt att minnas allt som 

sades under intervjun. Intervjuerna tog mellan 20 – 40 minuter att genomföra beroende 

på antalet följdfrågor. 

Databearbetning 
Till att börja med lyssnades intervjuerna av och skrevs ned ordagrant på datorn. Efter 

transkriberingen skrevs intervjuerna ut på papper. Därefter läste vi igenom samtliga 

deltagares intervjuer. Intervjuerna lästes igenom flera gånger. Vi utgick från våra tre 

frågeställningar och gjorde en grovsortering av svaren. För att underlätta för oss marke-

rade vi utsagorna i olika färger för att kunna skilja dem åt. 

 

När vi sedan läst utsagorna ännu en gång sorterade vi upp dem efter likheter och olik-

heter till nya kategorier. Allteftersom vi läste såg vi flera uppfattningar som bildade nya 

kategorier. Kategorierna placerades under egna rubriker och vi använde utsagor från de 

intervjuade förskollärarna för att styrka våra tolkningar. Vid några tillfällen har vi dock 

skrivit utsagorna i skriftspråk i stället för talspråk för att de ska bli mer lättlästa. Vi har 

hoppat över att skriva en del utfyllnads ord som eh, liksom och alltså. Även ordföljden 

har ändrats vid några av dessa tillfällen, dels för att det ska bli mera flyt i texten och 

dels för att förhindra igenkännande av respondenterna. Dovemark (2007, s.148) menar 

att det är viktigt att transkribera intervjuerna för att de inte ska kunna feltolkas. Däremot 

när intervjuerna används i resultatet tas upprepningar, grammatiska felsägningar och 

dylikt bort för att göra dem mer lättlästa och oidentifierbara. 

Forskningsetik 
Forskning ska enligt Vetenskapsrådet (2002, s.5) bedrivas för att förbättra och föra 

samhället vidare. För att ingen ska behöva känna sig utlämnad, sårad eller på något sätt 

kränkt av den forskning som bedrivs har vetenskapsrådet utvecklat forskningsetiska 

principer till skydd för samhället och dess invånare.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.6) finns det fyra forskningsetiska principer att förhålla 

sig till. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet går ut på att informera deltagarna om deras roll i undersökningen. 

Deltagarna får information om att deras medverkan är helt och hållet frivillig och att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande (s.7). Redan när respondenterna tillfrågades 

om de ville delta i studien informerade vi om att deltagandet var frivilligt. Under inter-

vjutillfället upplystes deltagarna på nytt om frivilligheten i undersökningen och deras 

möjlighet att när som helst kunna avbryta sin medverkan. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt godkännande att vara med i undersök-

ningen. Det är deltagarnas egna beslut att vara med i undersökningen och de kan när 

som helst bestämma sig för att avbryta. Om så sker får inte forskaren utöva påtryckning 

för fortsatt medverkan (s.9f). Vid första kontakten med respondenterna i undersök-

ningen gav de sitt samtycke till att bli intervjuade och vid intervjutillfället tillfrågades 

de på nytt om de vill deltaga eller avbryta. 

 

Konfidentialitetskravet innefattar den medverkandes rätt att vara anonym och att forska-

ren har tystnadsplikt. Ingen obehörig ska ha möjlighet att komma åt några uppgifter som 

innebär att undersökningspersoner kan identifieras (s.12). Materialet från intervjuerna är 

förvarade där ingen obehörig kan komma åt det. Resultatet av undersökningen presente-

ras på så vis att det inte går att identifiera varken förskolor eller förskollärare. Det sker 

bland annat genom att förskollärarna fått fingerade namn. 

 

Nyttjandekravet betyder att materialet endast får användas i vetenskaplig forskning och 

inte till kommersiella syften. (s.14). Via missivbrevet fick samtliga deltagare informa-

tion om att inga obehöriga kan komma åt och använda sig av materialet. 

Resultat 
I resultatet har vi använt oss av citat från intervjuerna för att förtydliga kategorierna i 

vår undersökning. Inom fenomenografin är det enligt Kihlström (2007a, s.164) brukligt 

att förstärka resultatet med citat. För att förhindra identifiering av respondenterna i ci-

taten har samtliga respondenter i undersökningen fått fingerade namn. Respondenterna 

med egen gård kallas för Melissa, Melinda, Merja och Merita. Respondenterna utan 

egen gård kallas för Inger, Ingmarie, Ingegerd och Ingamaj.  

 

Resultatet presenteras nedan under tre olika rubriker vilka är Lekar som förekommer, 

Återuppta leken och Faktorer som kan påverka uteleken. I de kategorier där vi inte har 

funnit någon skillnad på de förskolor som har gård och de förskolor som inte har egen 

gård presenteras resultatet tillsammans. I övrigt presenteras resultatet var för sig under 

respektive undersökningskategori. De kategorier som vi funnit skillnader i är cykellek, 

säkerhet och tid för lek. 

Lekar som förekommer 
Här presenteras vilka lekar som enligt förskollärarna förekommer vid de olika försko-

lorna. Uteleken uppfattas på liknande sätt av samtliga förskollärare i studien. Den fria 

leken har sin självklara plats under utevistelsen. Det händer dock att förskollärarna har 

planerade lekar under utevistelsen men den fria leken dominerar. Några lekar som åter-

kommer ofta i intervjuerna och som vi därför valt att ta upp är springlek, sandlådelek, 

rollek och cykellek.  

Den fria leken 
Nästan samtliga respondenter tar upp den fria leken som vanligt förekommande under 

utevistelsen.  

 
… ute är det ganska fritt, de leker ju […] det de vill leka med. (Melissa) 

 

… sedan vet de att det är lek. Så vi låter barnen vara fria, ganska mycket. 

(Ingamaj) 
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En pedagog tar upp att inne är verksamheten och lekarna många gånger styrda och att 

de då vill att barnen ska få leka fritt när de är ute. 

Springlek 
Springlekar i form av till exempel jage och tafatt är något som samtliga respondenter 

nämner i intervjuerna som vanligt förekommande lekar. De flesta av respondenterna 

uppfattar dessutom springleken som den vanligaste formen av utelek. 

 
Det är ju lite så där springlekar, lite jagelekar och lite skrämmalekar. (Mer-

ja) 

 

Det är de här jaga. De jagar och de springer och de leker djur, vilda djur 

och då gömmer de sig i buskarna och … (Ingegerd) 

 

Springlekar kräver oftast mer utrymme men däremot behövs det inte lekredskap så des-

sa lekar kan lekas på de flesta platser. Andra former av springlekar som framkommer i 

intervjuerna är Tjuv och polis, Monsterlekar och Följa John.  

Sandlådelek 
På samtliga förskolor leker barnen i sandlådan med sandleksaker såsom hinkar, spadar 

och kakmått. I sandlådan pågår enligt förskollärarna många kreativa lekar av olika slag, 

det kan vara konstruktionslek och rollek. Sandlådeleken i dess olika former passar både 

äldre och yngre förskolebarn. Här får många barn plats och som pedagog är det ett sätt 

att vara nära barnen och ge dem trygghet under utevistelsen.  

 
Ofta sitter man i sandlådan med barnen. Får igång dem där. Det är också 

väldigt bra att sitta där om det är barn som är ledsna, man kan ha dem nära 

och man kan ha flera stycken omkring sig. (Melissa) 

 

För då har vi packat i vagnarna, både hinkar och spadar och sandformar 

[…] och sedan tar vi ibland med stora spadar och krattor, vid vissa tillfällen 

har vi haft skottkärror med oss. (Ingegerd) 

  

På de förskolor som inte har egen gård är barnen beroende av att de vuxna tar med sig 

sandleksaker från förskolan när de går iväg till lekplatser.  

Rollek 
Rollekar förekommer i många olika former. Barnens fantasi och kreativitet är enligt 

förskollärarna stor, till exempel kan vanliga stenar förvandlas till en skatt och barnen 

startar en skattjakt. Rollekar i form av affärslek är något som flera av respondenterna tar 

upp. Barnen har också byggt upp miljöer i form av marknader och odlingslotter. 

 
… att de samlar saker som sen ska liksom ges ut eller säljas, att man ska ge 

en liten peng och det är ju ofta de större som går omkring och gör det. 

(Merja) 

 

Leker de med sandleksaker så kan det ju hända att de får till en affärslek 

som de har en rollek med, säljare och kund. (Ingegerd) 

 

Enligt förskollärarna förekommer rolleken många gånger i sandlådan där barnen har 

bakat sandkakor som de sedan bjuder ut till försäljning.  
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Cykellek 
Barnen gillar enligt respondenterna att cykla. Cykla uppfattas dock inte av alla som en 

lek utan mer som en sysselsättning. Några av respondenterna uppfattar att barnen mest 

cyklar planlöst fram och tillbaka. Andra menar att det också förekommer lek vid cyk-

larna såsom taxilek där barnen skjutsar varandra. 

Förskolor med gård 

Bland de populäraste lekarna och de populäraste lekredskapen nämns cyklarna av samt-

liga respondenter med gård. 

 
… de […] skjutsar varandra. De leker tåg och kopplar ihop vagnarna och 

cyklarna. (Melinda) 

Förskolor utan gård 

En förskola utan gård som har möjlighet att använda cyklar under utevistelsen, nämner 

cyklarna som ett skäl att förlägga utevistelsen på en annars inte använd plats. 

 
… önskar de att cykla […] så får vi ju ta hänsyn till det också. (Ingamaj) 

 

Cykling är enligt förskollärarna en populär sysselsättning men för att kunna utöva den 

krävs det tillgång till ett inhägnat område och cyklar.  

Planerade lekar 
Ingen av förskolorna i vår undersökning har regelbundet planerade lekar utomhus. Där-

emot menar respondenterna att de ibland kan använda sig av organiserade lekar i utele-

ken. Det kan vara om barnen till exempel behöver hjälp med att komma igång att leka. 

Andra tillfällen kan vara när det är dåligt med tid för barnen att starta upp någon ny lek. 

En respondent passar på när det är lite färre barn då hon upplever gården för trång när 

alla barn är där. Många av respondenterna uppger att planerad lek i form av organise-

rade klassiska lekar sker när tillfälle ges.  

 
… jag brukar i alla fall ta eftermiddagarna, när man jobbar lite senare och 

ta tillfället i akt att ta de barnen som är kvar och att man faktiskt leker vi 

lite såna lekar med dem, när det är lite mindre barn. (Merita) 

 

Vi har det inte som stående utan det sker, just nu sker det väldigt spontant 

lite.[…] att man påbörjar någonting och så får de snart avsluta det. Då kan 

det vara bättre att ta, någon organiserad lek så att de får, de får leka och 

springa men de hinner inte påbörja något. (Ingmarie) 

 

Lekar som respondenterna nämner är bland annat olika ring- och sånglekar som till ex-

empel Små grodorna, Att släppa en liten fågel genom grinden, Björnen sover och En 

bonde i vår by. Bland regellekar nämns Kom alla mina kycklingar och Under hökens 

vingar. 

Återuppta leken 
Detta avsnitt behandlar förskollärarnas uppfattning om barnen kan hålla en lek levande 

och fortsätta den vid nästa utevistelse. Olika faktorer påverkar för att barnen ska kunna 

återuppta en lek enligt respondenternas uppfattningar. Främst beror det på vilken typ av 

lek som leks men också vilka barn det är som leker. En annan orsak som respondenterna 

uppfattar påverkar möjligheten till att återuppta en lek är miljöns utformning. Respon-

denterna upplever att även om leken fortsätter så kan den förändras och utvecklas vid 

nästa utevistelse.  
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Leken 
En vanlig uppfattning bland respondenterna är att det beror på vilka lekar som leks för 

att barnen ska fortsätta den vid ett annat tillfälle.  

 
Om leken dagen före har varit väldigt rolig så kan de komma ihåg och, att 

liksom fortsätta i samma spår. (Ingegerd) 

 

Ja det här med spöken i skogen har ju pågått under ganska lång tid. (Merja) 

 

Rolleken och springleken är de lättaste lekarna att återuppta enligt respondenterna, ef-

tersom de inte alltid är beroende av plats och lekmaterial. 

Barnen 
Några respondenter uppfattar att betydelsen för barns möjligheter att återuppta en lek 

beror på vilka barn det är som leker.  

 
… det är väldigt ofta vi ser att leken, att det är fortsättning. […] Vi har vis-

sa barn, som är, som funkar som ledare i gruppen. Det är de som är också 

förebilder till andra barn och det är väldigt bra. (Inger) 

 

Ja, det tycker jag, absolut. Främst de större barnen. (Merja) 

 

Respondenterna uppfattar att åldern på barnen har betydelse när det gäller deras för-

måga att återuppta en lek. De menar att det främst är de äldre barnen som klarar av det. 

Miljön 
En förskollärare ser att på en del av sin gård, främst där det finns lite skog, fortsätter 

barnen att leka samma lek vid nästa utevistelse. 

 
Där är det mer spontant, de återupptar lekar de haft där uppe innan. Har de 

byggt en koja där innan så fortsätter de ju när de kommer dit nästa gång.  

(Melissa) 

 

I skogen används mer naturmaterial och här upplever respondenten att det blir en annan 

sorts lek som är lättare att fortsätta nästa gång barnen är där.  

Lekens utveckling 
När barnen fortsätter att leka en lek vid nästa utevistelse upplever förskollärarna att le-

ken många gånger förändras. Ibland så mycket att det blir en helt annan lek.  

 
Men har de lekt affär eller mamma, pappa, barn på förmiddagen eller så 

kan jag nog säga att det är ofta de liksom tar upp den leken på eftermid-

dagen, fast kanske inte lika ihärdigt. (Merita) 

 

Fast de fortsätter ju den fast på ett helt annat sätt den här gången. Till ex-

empel det de har lekt idag, leker de inte imorgon utan den, förvandlas till 

något helt annat. (Ingamaj) 

 

Respondenterna nämner också att ibland kommer barnen själva på en lek inne i den fria 

leken eller på samlingen som de sedan fortsätter att leka ute.  

 
… åh spökena i skogen och då kanske man spinner vidare på det och går 

med barnen upp i skogen sedan. (Merja) 
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… redan inne på morgonen när de har fri lek börjar de plötsligt prata om 

pirater eller skattkarta eller monster […] sedan när vi är ute ser vi att bar-

nen försöker att leka precis som de lekte inne, leker de ute. (Inger) 

 

En vanlig uppfattning bland förskollärarna är att många lekar som återupptas vid ett 

senare tillfälle inte ser ut på samma sätt som de gjorde första gången. Ofta kan leken 

utvecklas eller stanna av för att det kommer något annat emellan som är mer lockande. 

Faktorer som kan påverka uteleken 
Här tas olika faktorer upp som kan påverka uteleken. Samtliga förskolor använder sig 

av olika platser under utevistelsen. De förskolor som har en egen gård är oftast på sin 

gård men gör mer eller mindre regelbundna utflykter. Dessa utflykter varierar i tillfäl-

len, från en gång i veckan till en gång i månaden. På förskolorna utan egen gård går de 

varje dag iväg till olika platser i sitt närområde för att leka.  

 

Säkerheten är en faktor som påverkar barnens utelek enligt flera av respondenterna. 

Förskollärarna upplever att de hela tiden måste hålla reda på var barnen är någonstans 

så att ingen försvinner eller skadar sig. Respondenterna utan gård måste dessutom dag-

ligen tänka på säkerheten under promenaden till och från de olika platser de besöker 

under utevistelsen. En förutsättning för att barnen ska kunna leka utomhuslekar och 

kunna utveckla den är att barnen ges tid för att leka ute. Flera av respondenterna upple-

ver att säkerheten tar tid från barnens utelek. 

Platsen och lekredskapens betydelse 
De flesta förskollärare i vår undersökning ser en skillnad i leken beroende på vilken 

plats de är på och vilka förutsättningar den platsen har. En del platser inbjuder mer till 

springlek och fantasilek medan vissa platser har lekredskap som även lockar till andra 

sorters lekar.  

 
Vissa lekplatser är det liksom väldigt roliga gungor. Då väljer alla nästan 

att gunga med en gång. Vilket inte alls är, på en del lekplatser, då är inte 

alls det så viktigt. (Ingmarie) 

 
… att de gungar är också vanligt. (Melissa) 

 

Respondenterna oavsett förskola, uppfattar att de fasta lekredskapen såsom rutschkanor, 

gungor och olika sorters klätterställningar som finns på gårdarna och lekplatserna an-

vänds flitigt av barnen.  

Miljöbyte 
Att komma ifrån gården och se nya platser uppfattar respondenterna som både stimule-

rande och utmanande för såväl barn som pedagoger.  

 
Att man får lämna gården, det stimulerar ju inte bara barnen utan det är ju, 

som sagt, roligt för oss vuxna att se något annat. Nä, så det tycker jag ab-

solut att man ser en skillnad, att de faktiskt leker på annat sätt för att de 

stimuleras på annat sätt. Att det stimulerar barnens lek som blir en helt an-

nan rollek då. (Merita) 

 

Det är faktiskt miljön som också gör att barnen leker olika lekar. (Inger) 
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Barnen inspireras enligt respondenterna av nya miljöer som utvecklar leken och tar den 

till nya nivåer. 

Promenaden 
Några av respondenterna uppfattar promenaderna till och från olika platser som något 

positivt. Promenaderna kan ge både berikande samtal och upptäckter för såväl pedago-

ger som barn. Barnen blir dessutom vana vid och duktiga på att promenera. 

 
Det är inte bara att komma till målet utan hela promenaden blir, som jag 

tycker, både en rolig diskussion och lärande tillfälle. (Melinda) 

 

De blir väldigt väldrillade i att gå. Vi, alltså om man jämför med många 

andra så är de väldigt duktiga tidigt på och gå och vi kan gå ganska långt. 

(Ingmarie) 

 

Att gå på promenad tillsammans, menar en av respondenterna, kan vara ett sätt att stär-

ka gruppgemenskapen och lära barnen att acceptera varandra och deras olikheter.  

Säkerhet 
Flera av respondenterna, främst de utan egen gård uppfattar att säkerhetsarbetet påver-

kar deras möjligheter att kunna deltaga aktivt i barnens lek.  

Förskolor med gård 

Utomhus är det ofta stora ytor som respondenterna känner att de måste ha översikt över 

trots att gården är inhägnad.  

 
Huvet går så här hela tiden (respondenten vrider huvudet fram och till-

baka). (Melinda) 

 

Om man ser hela gården från ett ställe eller om man måste röra sig för att 

hela tiden se var barnen är någonstans så det kan ju skilja sig väldigt och 

påverka leken. (Merja) 

Förskolor utan gård 

Några av respondenterna uppfattar att säkerhetsarbetet kring utevistelsen tar mycket tid 

från barnens lek. Barnen får lära sig att hålla sig innanför osynliga gränser. 

 
Det handlar ju också om att lära barnen var gränserna går eftersom det inte 

finns några naturliga avgränsningar så måste de veta att uppför den backen 

ska jag inte gå […] eller inte springa efter en boll som rullar iväg bort mot 

någon gårdsplan där det kan komma bilar. (Ingegerd) 

 

Man blir lite splittrad så sett, man måste hela tiden ha någon slags koll eller 

åtminstone ha koll på att någon annan har koll. (Ingmarie) 

 

Respondenterna uppfattar att det kan vara svårt att vara med i barnens lek eftersom de 

måste ha uppsikt över barnen och de yngsta barnen behöver mycket hjälp. För respon-

denterna med gård tar inte säkerhetsarbetet tid från barnens lek, däremot så upplever de 

att de har svårt att fördjupa sig i barnens lek. 
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Tid för utelek 
Förskolorna utan egen gård måste först ta sig till en plats innan leken kan börja vilket 

förkortar lektiden för barnen. På förskolorna som har en egen gård kan leken börja di-

rekt de kommer ut. Här är det också vanligare att barnen även går ut på eftermiddagen 

för att leka. 

Förskolor med gård 

En av förskolorna med gård går för det mesta ut både på för och eftermiddagarna. Om 

de inte går ut på eftermiddagarna beror det på att det är riktigt dåligt väder. Förmid-

dagarna går de alltid ut oavsett väder. Även den andra förskolan går alltid ut på för-

middagen och det händer att de även går ut på eftermiddagen vid bra väderlek. 

 
Ja, vi går ut för- och eftermiddag. […] Det var någon dag här när det var 

sånt jättebusväder och det hällregna, det gick vi faktiskt inte ut på efter-

middagen. (Merita) 

 

Under den årstiden då vädret tillåter så går vi ut även på eftermiddagen. 

(Merja) 

 

Förskolor utan gård 

Flera av respondenterna utan egen gård uppfattar att tiden har stor inverkan på barnens 

utelek. Det är ofta tiden som styr vilken lekplats de kan använda för sin utevistelse.  

 
Det går bort mycket tid på att ta sig till och från och att städa upp innan 

man ska gå ifrån. (Ingegerd) 

 

Har vi ont om tid går vi till den närmsta lekplatsen och har vi lite bättre tid 

går vi oftast till den som vi tycker är säkrast. (Ingmarie) 

 

Respondenterna menar att om platsen för utevistelsen ligger långt bort från förskolan 

försvinner mycket tid till förflyttning. 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet som framkommit i undersökningen. Resultatet kom-

mer att kopplas dels till bakgrunden och dels till teoretikerna Vygotskij och Olofsson 

Knutsdotter. Vidare kommer metoden som används i undersökningen att tas upp till 

diskussion samt de didaktiska konsekvenserna och förslag till fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion  
Samtliga förskolor i undersökningen skapar förutsättningar för barns utelek genom att 

så gott som dagligen vistas ute. Utevistelsen är i samtliga fall belagd på förmiddagen 

innan lunch. Lektidens längd varierar dock mellan de olika förskolorna eftersom förut-

sättningarna ser olika ut. Förskolor med gård har sin lekplats utanför dörren där barnen 

kan börja leka direkt medan förskolor utan gård först måste förflytta sig innan leken kan 

börja. På förskolor med gård är det vanligare att man vistas ute även på eftermiddagen 

vilket gör att barnen här har mer tid för sin utelek. 

 

På förskolorna framgår det av undersökningen att det förekommer liknande utelekar 

under utevistelsen. Dessa lekar diskuteras här utifrån vår bakgrund och respondenternas 

uppfattningar. 
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Lekar som förekommer 
Den fria leken har enligt respondenterna en stor och självklar plats under utevistelsen. I 

den fria leken då barnen själva får välja vad de vill leka så förekommer det bland annat 

springlek, sandlådelek, rollek och cykellek i olika former. Resultatet stämmer överens 

med vår erfarenhet av uteleken. För att barnen på förskolor utan gård ska ha möjlighet 

att välja vad de vill leka med i den fria leken behövs varierat lekmaterial tas med till de 

olika platserna. Då kan de välja att leka med det som redan finns på platsen eller det 

lekmaterial som tagits med. Det är viktigt att barnen i den fria leken enligt Olofsson 

Knutsdotter (1987, s.134) har tillgängligt och rikt material att välja på. 

 

Vanliga lekar som förekommer i undersökningen är olika typer av springlekar, vilket vi 

hade förväntat oss då barn älskar att springa och röra på sig. Utomhus finns ofta stort 

utrymme för denna typ av lekar vilket gör att barn obehindrat kan springa omkring utan 

att störa andra. Olofsson Knutsdotter (2003, s.8) menar att springlekar tillhör de grund-

läggande lekarna. Barn i alla åldrar älskar att springa och jaga varandra. Jagaleken bör-

jar enligt Olofsson Knutsdotter (1987, s.31) i ettårsåldern och återkommer därefter peri-

odvis under barndomen. Under de första två åren i barns liv är det viktigt menar hon att 

de vuxna leker dessa grundläggande lekar med barnen. I det lekfulla umgänget med 

vuxna lär sig barnen förstå leksignalen och lekreglerna som gör det möjligt för framtida 

samspel. Därför anser Olofsson Knutsdotter att det är särskilt betydelsefullt att de vuxna 

turas om som initiativtagare och även låter barnet vara den som jagar. Ute tycker vi är 

den perfekta platsen för springlekar av olika slag, då det är nästintill omöjligt att använ-

da sig av dylika lekar inomhus. Dessa lekar kräver dock att pedagogerna håller extra 

koll på barngruppen när de befinner sig på oinhägnade platser. Vi tycker liksom respon-

denterna att det kan vara svårt att fördjupa sig i barns utelek då det behövs en överblick 

över barngruppen. Det gör att vi pedagoger kanske inte alltid är med i uteleken i den 

utsträckning som vi behöver. 

 

Att leka i sandlådan och göra sandkakor är en annan populär sysselsättning som före-

kommer på samtliga förskolor i undersökningen. I sandlådan uppfattar respondenterna 

att fantasin flödar då barnens lek är varierad och fantasirik. Olofsson Knutsdotter (1987, 

s.49) menar att barn kan använda sig av exempelvis sand som rekvisita i sin låtsaslek. I 

leken kan sanden bli till olika maträtter i en restaurang eller till broar och slott. Respon-

denterna uppfattar att i sandlådan kan de vara nära barnen i deras lek. Här kan de samla 

ett flertal barn runtomkring sig, både äldre och yngre. De äldre barnen använder sand-

lådan många gånger i sina fantasilekar. Sandlådan blir enligt vår erfarenhet ofta en sam-

lingsplats för både barn och vuxna. På gården finns alltid tillgång till sandleksaker me-

dan barnen utan gård är beroende av att de vuxna tar med sandleksaker till de olika lek-

platserna. Vi tror att det krävs lite extra eftertanke hos pedagogerna som måste ta med 

sig lekmaterial under utevistelsen. Beroende på vart de går, vilket väder det är och vad 

det är för årstid behövs olika saker tas med. 

 

Rolleken förekommer enligt respondenterna många gånger i sandlådan och kan då vara 

i form av affärslek. Även springlekar innehåller ibland roller som barnen tilldelar sig. 

Det kan till exempel vara tjuv och polis eller monster av olika slag. Respondenterna 

beskriver barnens lekar som fantasifulla och idérika. Det förefaller som om de olika 

lekarna ofta är sammanflätade och går in i varandra. En rollek till exempel kan ha inslag 

av såväl fantasi- och springlek som bygg- och konstruktionslek. Vygotskij (1981, 

s.178f) menar att fantasileken i sig inte är en sorts lek utan att det finns inslag av fantasi 

i alla lekar. Dock handlar det endast om barn över tre år då Vygotskij (1981, s. 183f) 
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menar att det är först då som barn kan låtsasleka. Vi anser dock att barn yngre än tre år 

kan låtsasleka och ju äldre barnen blir desto mer avancerad blir låtsasleken. Att vår upp-

fattning skiljer sig från Vygotskijs kan bero på att vi har olika definitioner av låtsasle-

ken. För oss kan låtsaslek vara att barnet dricker låtsaskaffe ur en leksakskopp. Fantasin 

uppstår enligt Vygotskij (1995, s. 39) ur handlingar och upplevelser. För att kunna låt-

sasleka måste fantasin utvecklas. Ju äldre barnet blir desto fler erfarenheter får barnet 

som lägger grunden till fantasin. I rolleken som enligt Olofsson Knutsdotter (1987, 

s.129) är en slags låtsaslek, dramatiserar barnen sina egna och andras upplevelser. Fan-

tasin spelar stor roll och har betydelse för hur upplevelserna, beroende på situationen, 

återges. Olofsson Knutsdotter (1987, s.52ff) anser att låtsasleken är den lek som mest 

stimulerar barns totala utveckling. Hon kallar denna lekform för ”lekarnas lek” (s.50). 

 

Enligt respondenterna med gård är cyklarna bland de populäraste lekredskapen. Även 

respondenterna vid den förskola utan gård som har möjlighet att använda cyklar under 

utevistelsen, nämner cyklarnas popularitet. En del av respondenterna uppfattar dock inte 

cykling som en lek utan mer som en aktivitet där barnen endast cyklar omkring. Andra 

menar att det visst förekommer lek med cyklarna såsom tåg- och taxilek. Ibland kan det 

vara svårt för oss som åskådare att avgöra vad som är lek och inte lek. Vi menar att vi 

inte kan veta vad ett barn tänker på när det till exempel cyklar. Kanske barnet fantiserar 

och leker fast vi inte märker det. Föremål gör enligt Olofsson Knutsdotter (2003, s.22) 

att barns fantasi sätts igång eftersom föremålet associerar till tidigare händelser och er-

farenheter. Utifrån föremålet väcks associationerna och fantasin till liv som bildar en 

lek. Olofsson Knutsdotter (1987, s.48) menar att föremålet i sig ofta skapar gemensam-

ma parallellekar. Det är själva föremålet som är intressant och lockande men att samhö-

righeten och samvaron gör att uppmärksamheten och trivseln ökar. Cykeln är ett före-

mål som uppmanar barn till rörelse. Då rörelse främjar barns utveckling anser vi att det 

är viktigt att barn uppmuntras till att röra på sig. 

 

Planerade lekar förekommer endast sporadiskt på de olika förskolorna. Respondenterna 

uppfattar att detta beror på tid, utrymme samt om barnen behöver hjälp med att komma 

igång och leka. En av respondenterna anser att mycket av tiden inne är planerad och 

styrd av vuxna, därför är det oftast frilek som gäller utomhus. Det är viktigt anser Olofs-

son Knutsdotter (1987, s.135) att barn får leka ifred utan vuxeninblandning de stunder 

då leken fungerar bra. Den vuxne ska då endast finnas till hands som en trygghet, be-

redd att rycka in om det behövs. Dock är det minst lika viktigt enligt Olofsson Knuts-

dotter att vuxna ibland deltager aktivt i barns lekar och att de även emellanåt anordnar 

planerade lekar. Det är de deltagande vuxna som i leken tränar barnen på att vara ly-

hörda för leksignalen och lär dem att förstå lekreglerna. Planerade lekar menar Olofsson 

Knutsdotter (s.129) har tydliga regler och fasta strukturer vilket hjälper barnen att lära 

lekreglerna. De planerade lekarna skapar dessutom gemenskap i barngruppen då de ger 

barnen en gruppupplevelse. Under utevistelsen på förskolan anser vi att det ska finnas 

aktiva och engagerade pedagoger. Pedagogerna kan behöva vara med för att hjälpa och 

lotsa barnen i leken dels med att träna lekregler och dels med att lära barnen samspela. 

Återuppta leken 
Respondenterna på alla förskolorna i undersökningen uppfattar att barnen tar upp och 

fortsätter att leka lekar som de lekt vid en tidigare utevistelse. Det är ett resultat vi inte 

hade förväntat oss. Då barnen utan förskolegård ofta är på olika platser antog vi att bar-

nen alltid började leka på nytt. Möjligheten till att återuppta en lek påverkas enligt re-

spondenterna dels av vilka lekar barnen leker och dels av vilka barn det är som leker. 

Det är de lekstarka barnen som även enligt vår erfarenhet klarar av att hålla en lek vid 
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liv. Ofta då de äldre barnen som har mer rutin av att leka. Respondenterna anser även att 

miljöns utformning påverkar den fortsatta leken. Många gånger utvecklas leken alltef-

tersom. Pedagogerna uppfattar att leken förändras över tid. Den kan till exempel föränd-

ras från förmiddagens utevistelse till eftermiddagens. Olofsson Knutsdotter (2003, s.78) 

menar att barn som lärt sig konsten att leka kan hålla en låtsaslek vid liv under en lång 

tid och utveckla den efter hand. Låtsasleken blir enligt Olofsson Knutsdotter till en be-

rättelse eller ett äventyr då den har en handling. Förutsättningarna för att leken ska kun-

na hållas vid liv är att barnen får tid till att leka och att de får leka ostörda (s.72). Korta 

avbrott som till exempel att hämta en leksak som behövs, kan ske utan att störa leken då 

det är barnen själva som tar initiativet till avbrottet (Olofsson Knutsdotter, 2003, s. 21).  

Faktorer som kan påverka uteleken 
Flera av förskollärarna i vår undersökning uppfattar att leken ser olika ut beroende på 

var den sker och vilka förutsättningar som finns. På vissa platser upplever de att det är 

mer fantasilek medan andra platser har utmanande lekredskap som inbjuder till annan 

lek. Respondenterna anser att de fasta lekredskapen såsom gungor och klätterställningar 

är populära och ofta använda. Olofsson Knutsdotter (1987, s.135) menar att om det 

finns tillgång till fasta lekredskap såsom gungor så är det oftast den sortens lek som 

barnen väljer.  

 

Många av respondenterna uppfattar att det är stimulerande med nya miljöer som inspire-

rar och utvecklar barnen i leken. Barns lek anser Olofsson Knutsdotter (1987, s.131) blir 

av en annan dimension när de får uppleva och utforska olika miljöer och se föremål i 

sina rätta sammanhang. Mårtenssons (2004, s.104ff) studie visar att barn varierar sin lek 

efter miljö och plats. I studien använder barnen förskolegården utifrån vad de väljer att 

sysselsätta sig med. Då platsen har betydelse för vilken lek barnen leker anser vi att 

barnen ska få uppleva olika platser och miljöer. På så vis kan de få inspiration till 

många olika sorters lekar. Även promenaderna till och från platserna uppfattas som lä-

rorika och gruppstärkande av några respondenter. 

 

Säkerheten är en faktor som enligt respondenterna påverkar barns utelek. Det måste 

hållas koll på att inget barn skadar sig eller försvinner. Detta uppfattar förskollärarna, 

påverkar deras möjligheter att kunna deltaga aktivt i barnens lekar. Vi upplever liksom 

respondenterna att det många gånger kan vara svårt att slappna av ute. Dels för att det är 

många små barn som kräver tillsyn. Dels för att det utomhus är större ytor som ska 

övervakas och barnen oftare är rörligare än inomhus. Respondenterna utan egen gård 

uppfattar att även tiden är en faktor. Förflyttningen mellan de olika platserna tar mycket 

tid från uteleken. De anser att tiden även för det mesta styr till vilken plats de går. 

 

Barn behöver tid till att leka för att kunna utveckla leken. Olofsson Knutsdotter (2003, 

s.72) menar att om leken ska kunna bli en avancerad låtsaslek behöver barnen få tid till 

leken. Många gånger anser hon att barn får avbryta sin lek för olika rutinsituationer i 

förskolan. Därför är det enligt henne viktigt att de vuxna i förskolan respekterar barnens 

lek och låter dem leka färdigt i lugn och ro (s.116). Det är oerhört viktigt för lekens ut-

veckling enligt Olofsson Knutsdotter (1987, s.135) att de vuxna är aktiva i barns lek. 

Hon menar att exempelvis affärslek kan lyftas till högre nivåer om den vuxne tillsam-

mans med barnen aktivt deltager och hjälper till att organisera leken (s.122). 
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Avslutande reflektioner 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultatet visar att det förekommer samma 

sorts lekar på alla förskolor i vår undersökning.  Däremot ser förutsättningarna för ute-

lek olika ut beroende på om förskolorna har gård eller inte. Alla förskolor är ute på för-

middagen och det är vanligast att det är frilek under utevistelsen. På eftermiddagarna är 

förskolorna utan gård så gott som alltid inne medan de förskolor som har gård ibland 

även går ut på eftermiddagarna. Fördelarna som vi ser det med att kunna vara ute flera 

gånger på dagen är att barnen får mer tid till uteleken. Genom att de får mer tid till ute-

leken kan de också utveckla den.  

 

De lekar som förekommer mest är springlek, sandlådelek, rollek och cykellek. Det är 

dessa lekar som är populärast oavsett om förskolan har egen gård eller inte. Allra vanli-

gast förekommande är springleken. Då springlekar inte är så beroende av lekredskap 

eller miljö antog vi att springlekar skulle vara vanligast på förskolor utan gård. Det för-

vånade oss att även på förskolor med gård är springleken den mest förekommande. Vi 

trodde att det skulle vara större skillnader i barns utelek till nackdel för dem utan för-

skolegård då de inte har en egen hemvist med lekmaterial nära till hands. Vi ser det som 

en fördel för uteleken att barnen med förskolegård när som helst kan springa och hämta 

det material de behöver för sin lek.  
 

Alla respondenterna uppfattar att barnen vid deras förskolor kan återuppta lekar vid näs-

ta utevistelse. Resultatet är förvånande då vi utgick från att det skulle finnas en skillnad 

mellan de olika förskolekategorierna. Vi trodde att en förutsättning för att barn skulle 

klara av att återuppta en lek vid ett senare tillfälle skulle vara att de återvänder till sam-

ma plats. Därför antog vi att det borde vara en fördel med förskolegård där barnen vistas 

kontinuerligt.  

 

 Att ha en egen gård innebär att väntetiderna blir mindre, barnen kan komma igång och 

leka med en gång. En nackdel som vi tror med egen gård kan vara att pedagogerna blir 

bekväma och stannar på gården alltför ofta. Det gör att barnen inte får bekanta sig med 

olika miljöer i så stor utsträckning. Fördelarna med att inte ha en egen gård är att det 

blir omväxling för barnen, de får leka i olika miljöer och kan variera sin lek utefter mil-

jön. Resultatet visar att respondenterna uppfattar att barnen leker olika lekar beroende 

på var de befinner sig. En nackdel är dock att promenaden till och från lekplatser samt 

säkerhetsarbetet tar tid från barnens lek. Barnen måste lära sig vilka regler och gränser 

som gäller vid de olika platserna. Vi anser att säkerheten måste gå före barnens lektid 

därför ser vi det som en fördel med förskolegård då den är inhägnad till skillnad mot 

många allmänna lekplatser. Därmed tror vi att det blir tryggare för personalen och lätta-

re för dem att ha översikt över barngruppen. 

Didaktiska konsekvenser 
På förskolorna i vår studie skiljer sig inte leken åt något nämnvärt. På både gårdar och 

allmänna lekplatser leker förskolebarnen i stort sett samma slags lekar som de växlar 

mellan. En egen gård med stor variation i utformningen är bra för uteleken men barn 

behöver också regelbundet få utforska området utanför förskolegården. Även för de 

förskolor som inte har egen gård är det viktigt att variera plats för uteleken. I förskolan 

ska vi enligt Lpfö-98 stimulera barnen till att utforska sin omvärld. Därför bör pedago-

ger tänka på att barnen får uppleva många olika miljöer antingen man har gård eller 

inte.  
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Vi tror att barnen kan få inspiration till sin lek genom ett varierat lekmaterial och genom 

att utforska olika miljöer. På så vis får barnen nya tankar och idéer som kan utveckla 

uteleken. Risken finns annars tror vi att leken stagnerar och blir samma hela tiden. Har 

man inte möjlighet att byta miljö ofta eller har ett torftigt material så är det extra viktigt 

med pedagogernas deltagande i leken. Pedagogerna kan inspirera och hjälpa barnen att 

få nya infallsvinklar till sin lek.  

 

I studien framgår det att säkerhetsaspekten tar fokus från förskollärarnas deltagande i 

barns utelek. Vi tycker att det kan vara bra att pedagogerna på förhand bestämmer vem 

som ska ansvara för vad under utevistelsen. Då kan en eller två pedagoger i lugn och ro 

ägna sig åt leken tillsammans med barnen medan övriga ansvarar för tillsynen. Genom 

att en vuxen är med aktivt i leken kan barnen få hjälp med att såväl utveckla leken som 

att få träning i de sociala reglerna. 

 

För att barnen ska få tid till att utveckla sin utelek är det viktigt att vi i förskolan ger 

barnen tid till utomhuslek. Respondenterna på förskolor utan gård menar att tiden 

många gånger styr vart de förlägger sin utevistelse och att mycket av tiden går åt till 

förflyttning. För att kunna använda tiden optimalt och kunna påverka utevistelsens 

längd bör dagens aktiviteter planeras i förväg. Pedagogerna kan då disponera tiden bätt-

re och kanske gå ut tidigare ibland för att hinna leka på en viss plats. 

Metoddiskussion 
Då syftet med vår studie var att ta reda på förskollärares uppfattningar om uteleken upp-

lever vi att en kvalitativ studie som metod var passande för vår undersökning. Det pas-

sade även bra att använda intervju som redskap för att få fram dessa uppfattningar. På så 

sätt kunde vi få personliga och uttömmande svar. Vi kunde även ställa följdfrågor om 

det var något vi ville att respondenten skulle fördjupa eller förtydliga.  

 

Det var positivt att pröva våra intervjufrågor genom att först göra provintervjuer. På så 

vis kunde vi konstatera att frågorna var relevanta för vår undersökning. För varje inter-

vju vi genomförde kände vi oss säkrare i vår roll som intervjuare. Det upplevdes som 

positivt av respondenterna att få intervjufrågorna i förväg. En del ville förbereda sig 

inför intervjun och valde att läsa dem innan intervjutillfället. Andra valde att inte läsa 

dem före intervjun då de ville vara spontana i sina svar. Nackdelen med att lämna ut 

intervjufrågorna i förväg är att respondenterna kan diskutera frågor och svar med andra 

eller att de läser in sig på ämnet. Vi kunde dock inte se någon skillnad i svaren beroende 

på om respondenterna hade valt att läsa frågorna i förväg eller inte. Vi tror att det kan ha 

berott på att respondenterna kände sig trygga med frågorna och inte upplevde dem som 

invecklade.  

 

Eftersom vi båda arbetar inom förskolan har vi egna uppfattningar om utevistelsen i 

förskolan och barns utelek. Vi vet att något är på ett visst sätt i förskolan men ingen av 

respondenterna har fört fram det i intervjuerna och då har vi fått bortse ifrån det. Ibland 

har det varit svårt att hålla isär våra förutfattade meningar och vad som framkommit i 

intervjuerna. Vi har regelbundet fört en diskussion om våra egna uppfattningar, vilket 

har hjälpt oss att hålla isär våra respektive respondenternas uppfattningar.  
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Att spela in och sedan transkribera intervjuerna har underlättat för oss när vi samman-

ställde resultatet. Vi har kunnat gå tillbaka och se svaren både i detaljer men också i sin 

helhet. Intervjufrågorna gav många intressanta och givande svar. Det hade kanske varit 

bra om vi båda hade varit närvarande vid samtliga intervjuer. De intervjuer vi själva 

genomförde är de vi kunde fördjupa oss mest i. Det var lättare att tolka de intervjuer vi 

närvarat vid även om vi läste varandras intervjuer ett flertal tillfällen.  

 

Att få analysera och fördjupa sig i materialet var en givande process. Det hände att det 

som först verkade självklart fick vi senare ifrågasätta. Kanske var det våra förutfattade 

meningar som gjorde det? I delar av intervjuerna där vi först inte såg så mycket visade 

sig vid närmare granskning innehålla mycket information. 

 

Studiens metod har fungerat bra och vi fick fram ett rikt material att bearbeta. Vi upp-

levde inga problem med att få förskollärare att ställa upp på intervju. De var mycket 

positivt och generöst inställda till vår undersökning. 

Förslag till fortsatt forskning 
Då undersökningen visar att det inte är så stora skillnader i vilka lekar som förekommer 

kunde det vara intressant att se om det finns några skillnader i själva leken. Resultatet 

visar på att barnen med gård har mer tid för utelek. Vi undrar vilken betydelse har det 

för lekens skull? Är det någon skillnad i kvaliteten på leken det vill säga hur djupt hin-

ner barnen utveckla sin lek? Enligt Olofsson Knutsdotter (2003, s.72) kräver bland an-

nat låtsasleken tid för att kunna utvecklas.  

 

Vidare forskning om uteleken skulle kunna göras med fokus på förskolor utan gård då 

det finns väldigt lite forskning i ämnet. Däremot finns det mer litteratur och studier om 

uteleken på förskolor med gård. 

 

Vi tycker att det skulle vara intressant att intervjua förskollärare som arbetat både med 

och utan gård och se om de uppfattat några skillnader i uteleken. Även att observera 

barns lek på en förskola som ska få en gård, före och efter.  

Tack 
Ett stort tack till alla Er som på olika sätt har ställt upp och medverkat till att denna stu-

die blivit möjlig.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

 
 

 

 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som går sista terminen på lärarprogrammet 

med inriktning mot förskolan och förskoleklass. Under hösten kommer vi att skriva vårt 

examensarbete som handlar om utevistelsen på förskolor. Vårt syfte är att ta reda på hur 

ni pedagoger uppfattar barns utelek. Dina erfarenheter och synpunkter är därför viktiga 

för oss och vår undersökning. För att få del av dem skulle vi vilja intervjua dig. Det är 

önskvärt att få spela in intervjun på band då det skulle underlätta för oss både under och 

efter intervjun. 

 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet gett ut. Det in-

nebär att du och din arbetsplats är anonyma. Allt material kommer så snart som möjligt 

att avidentifieras och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. Din medverkan är 

helt och hållet frivillig och du kan när som helst välja att avbryta.  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss eller till vår 

handledare Maud Ihrskog.  

 

Med vänlig hälsning 

Susanne El Faraj och Pernilla Kärvegård. 

 

  

Susanne El Faraj    Pernilla Kärvegård  

XXX-XX XX XX   XXXX-XX XX XX 

XXXXXXX@utb.hb.se   XXXXXXX@utb.hb.se 

 

Handledare: 

Maud Ihrskog 

XXX-XX XX XX 

XXXXXXX@hb.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 
 Berätta om hur er utomhusvistelse brukar se ut? 

 

 

 Får barnen bestämma om de ska leka inne eller ute? 

 

 

 Berätta om en lek som du sett barnen leka ute. 

 

 

 Vilka lekar uppfattar du är de mest förekommande under utevistelsen? 

 

 

 Upplever du att barnen leker olika lekar beroende på var utevistelsen äger rum? 

 

 

 Har ni planerade lekar utomhus? 

 

 

 Upplever du att barnen kan återuppta och fortsätta en lek vid nästa utevistelse? 

 

 

 Hur mycket deltager ni pedagoger i utomhusleken? 

 
 

 

 


