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Sammanfattning 
 
Arbetets art:  Lärarprogrammet, inriktning mot förskola/förskoleklass – grunden 

till lärande 210 högskolepoäng.   

Titel:  Först trampar jag en, sen trampar jag två, sen kan jag – 

Förskolebarns lärande i utomhusmiljö 

Engelsk titel: I pedal one then I pedal two and after that I know – Preschool 

children’s learning in an outdoor environment 

Nyckelord: Barns perspektiv, lek, lärande, utelek 

Handledare: Maud Ihrskog  

Examinator: Susanne Björkdahl Ordell 

 

Bakgrund: Vi är speciellt intresserade av utomhuslek och dess möjligheter till 

barns lärande. Vår studie handlar om att ta reda på vad barnen leker 

utomhus och hur de lär sig utifrån barnens perspektiv. Bakgrunden 

beskriver historik om lärandet och tidigare forskning som förklarar 

barns perspektiv, lek utomhus och lärandet. 

Syfte: Vårt syfte är att ta reda på vad barn, fyra till fem år gamla leker 

utomhus och hur de lär sig utomhus utifrån barns perspektiv. 

Metod: Undersökningen genomfördes genom att göra en kvalitativ intervju 

med 30 stycken barn på tre olika förskolor, i åldrarna fyra till fem 

år.  

Resultat: Vårt resultat visar att det barnen lär sig utomhus lär de sig själva 

eller av någon kamrat, det är inte något barn som nämner att 

pedagogerna lär dem något utomhus, pedagogerna är inte heller med 

i barnens lek. Rörelselekar är de lekar som barnen ägnar sig mest åt. 

Att gunga och cykla är de lekar som de flesta barnen sysselsätter sig 

med.
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Inledning 
Enligt Mårtensson (2004) är barn utomhus en stor del av sin vistelsetid under dagen på 
förskolan och lärandet sker hela tiden. Det barnet upptäcker och undersöker utomhus ger en 
annan dimension av lek och lärande. Fler sinnen stimuleras såsom lukt, smak och det ges en 
större möjlighet att röra sig på större ytor. På förskolan är det viktigt att utnyttja utevistelsen 
och bli mer medvetna om vad barnen gör utomhus. Pedagogerna måste synliggöra barnens 
eget lärande, även utomhus.  
 
Utomhusleken är något som vi ser varje dag i vårt arbete och trots många år i förskolans värld 
är vi inte alltid medvetna om vad barnen egentligen lär sig av utomhusleken. Vi vill lyfta fram 
barns egen syn på utomhuslek och lärande för att höra hur barnen anser att de lär sig utomhus. 
Pedagogerna har störst inflytande över var utevistelsen skall ske både i närliggande 
naturmiljöer och i skog. Det är ofta de vuxnas syn på hur barn ska ha det utomhus som styr. 
Vuxna bestämmer även hur förskolegården skall utformas. Dels för att förskolegården skall 
bli så trygg som möjligt ur säkerhetssynpunkt och dels för att de vuxna tror, att de ofta vet vad 
som är barns bästa. Detta tror vi skulle kunna förändras om vi lyssnar mer på barnen, lyssnar 
på vad barnen väljer att leka utifrån vad de är intresserade av. 
 
Det är viktigt hur förskolegården är utformad ur lärandesynpunkt. Den behöver vara rolig och 
lärorik för barnen. Det är bra att använda sig av barnens tankar och idéer vid utformandet av 
förskolegården så att den blir mera spännande och roligare för barnen. Mycket av det som 
barnen gör inomhus går att flytta ut i naturen (Granberg 2000). 
 
När vi utgår från barnen, deras frågor, intressen och tankar skapar vi pedagoger ett 
meningsfullt sammanhang för barnen. Barnen kan berätta för varandra om sina upptäckter, 
upplevelser och erfarenheter och på så sätt lära av varandra. Genom att tillsammans med 
barnen upptäcka och utforska och samtidigt prata om vad som händer, går det att få reda på 
hur barnen tänker och hur de lär (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

Syfte 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på vad barn, fyra till fem år leker utomhus och 
hur de lär sig utomhus utifrån barns perspektiv. 

Frågeställningar 
Vad väljer barn att leka utomhus? 
Hur ser barnen på sitt eget lärande i utomhusleken? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att presentera en historisk tillbakablick och några för arbetet centrala 
begrepp såsom barns perspektiv, lärande samt utelekens många komponenter. Vi kommer 
även att koppla till läroplanen för förskolan (Lpfö 98).  

Historik  
Maltén (1981) lyfter fram några filosofer och pedagoger som har ägnat sig åt frågor om synen 
på kunskap och undervisning av barn. Vi kan se att även tidigare forskning har sett på lärandet 
i ett vidare perspektiv. Lärandet sker på olika vis, inte bara med huvudet, utan med hela 
kroppen. Samspelet med andra har dessa tidigare forskare liksom vi sett ha en stor betydelse 
för lärandet. Dessa filosofer hävdar också att man ska utgå från barnens perspektiv, detta 
kunde man se redan på 1600-talet. 
 
Genom historien har utomhusmiljön framhävts som en lärandemiljö i praktiska ämnen och 
inomhusmiljön var till för det teoretiska lärandet (Maltén 1981). Maltén hävdar, att Michel de 
Montaige (1533-1592), som författade pedagogiska essäer, förde fram en rad tankar som går 
att koppla till idag. Montaige menade att kunna utantill inte är att veta. Han menade att 
lärandet måste komma inifrån kroppen, från hjärtat med känslan. Han menade att det inte går 
att lära sig om lusten och glädjen finns. En annan dåtida tänkare var Francis Bacon (1561-
1626) som var emot den auktoritetsbundna undervisningen. Enligt Bacon nås kunskap genom 
konkreta erfarenheter och grundas på iakttagelser och experiment (Maltèn 1981). 
 
Maltén (1981) menar att Johan Amos Comenius (1592-1670) var ett pedagogiskt geni som låg 
före sin tid och därför hade svårt att bli accepterad. Comenius trodde att motivationen hade 
stor betydelse hos barnet och att skolan skulle baseras på intressen och behov av naturlig 
nyfikenhet. Comenius ansåg, att skolan skulle bedriva en praktisk undervisning som var 
aktiverande och meningsfull för barnet. Det var dock först genom Heinrich Pestalozzi (1746-
1827) som den allmänna folkskolan fick mer betydelse. Denna ”folkskolans fader” som han 
kallats, ansåg att uppfostran till mänsklighet innebär en harmonisk utveckling mellan huvud, 
hjärta och hand. 
 
Maltén (1981) framhåller Célestin Freinet (1896-1966) som grundare av den så kallade 
arbetsskolan. Freinet förkastade den vanliga skolans läromedel och skapa sina egna läromedel 
genom studier av vad som händer och sker i naturen och samhället, i verkligheten. 
Utgångspunkten för undervisningen skulle vara barnens egna erfarenheter, deras intressen och 
problemställningar. Freinet menade, att barnet skall ha medbestämmande över lärandet, en 
uppfattning som även John Dewey (1859-1952) delade enligt Maltén (1981). Dewey hade en 
utvecklingspsykologisk syn där skolans möte med barnet var viktigt. Han ansåg att mötet 
måste ske på barnets nivå. Slagordet ”learning by doing” förknippas med Dewey och innebär 
att barnet lär sig bäst genom att få upptäcka, prova på och experimentera på egen hand. Maria 
Montessori (1870-1952) använder idéer som bygger på att barnet skall utvecklas i sin egen 
takt och efter eget initiativ. ”Ingen kan lära någon något, allt man kan göra är att hjälpa någon 
att lära sig själv.” (s.17) Eller lättare sagt: hjälp mig att hjälpa mig själv att lära. (Maltén 
1981). 
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Tidigare forskning 

Barns perspektiv 
Arnèr & Tellgren inriktar sig på begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. När vi talar 
om barnperspektiv är det hur vuxna ser på barns situation, det vill säga ett vuxet perspektiv. 
Uttryck som barns bästa, barn i centrum eller barns rättigheter används. Då man talar om 
barns perspektiv är det barnens egna föreställningar och åsikter det handlar om, till exempel 
att se med barns ögon. Med det menas att kunna sätta sig in i barnens värld och se världen 
som barnen ser den. Barns perspektiv handlar då om att barn ges möjlighet att förmedla 
upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor. Möjligheten att se och förstå barns 
perspektiv gynnas av att ”samtala” med dem istället för att intervjua dem (Arnèr & Tellgren 
2006). 
 
För att förstå barns perspektiv bör man tolka det barn gör eller säger. Det vi vuxna tänker om 
barn styr vår tolkning. Med detta menar Johansson & Pramling Samuelsson (2003) att det 
handlar om vår syn på barn, att förstå det barn uttrycker som meningsfullt. Med detta menas 
att det är viktigt att lyssna på barnen och ta dem på allvar. Att tolka barns perspektiv blir en 
fråga om att ha kunskap och att vara lyhörd för barnets uttryck. Inte minst viktigt är att vara 
ödmjuk och inse att det är en liten del av barnets värld man fångar när det handlar om att tolka 
barnet. Det handlar om att tolka, utan att övertolka. 
 
Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2003) handlar det om en utmaning i att bli skicklig 
i att tolka och förstå barns perspektiv. För att förstå barn och kunna se med barns ögon, inta 
barnets perspektiv, måste vuxna få tillträde till barns livsvärld. Det innebär att man som lärare 
måste anstränga sig för att bli delaktig i barnens värld, vilket kräver en aktiv lärarroll, baserad 
på intresse och engagemang.  

Lärande 
Begreppet lärande är ständigt förekommande och för pedagoger är frågan om hur man ska 
förstå lärandet en av de mest väsentliga frågorna (Dimenäs 2007). Barn vill lära och söker 
förstå sin omvärld på olika sätt. Detta sker dagligen och barnen använder alla sina sinnen. 
Lärandet är personligt, olika fenomen framträder för barnen i deras perspektiv. Dessa 
fenomen blir barn medvetna om i reflektion och diskussion med andra barn och vuxna. 
Lärandet sker inte enbart genom konkret handlande utan också genom interaktion och 
kommunikation med andra barn och vuxna. Barns lek tillsammans med andra gör att det sker 
ett lärande i mötet. Barn lär varandra. Förskolegården är en plats där många barn möts och där 
det kan finnas stora möjligheter till lärande (Pramling Samuelsson & Mårdsjö 1997). 
 
Bergström (1991) menar att motorisk aktivitet leder till mental aktivitet och att kunskaper blir 
mer bestående om hjärnans nervnät stimuleras från olika håll samtidigt - från olika sinnen, 
genom rörelse, via kroppsorgan samt från hjärnstammen. Han menar att lärande handlar om 
byggandet av nya helheter, inte om att föra in kunskap i hjärnan. Detta anser även Vygotskij 
(1995). Han menar att vår hjärna och våra nerver lätt förändras i sin finaste struktur under 
inflytande av olika slags påverkan och stimuli från omvärlden 
 
Johansson & Pramling Samuelsson (2007) nämner att många barn inte förknippar lek med 
lärande, de kopplar samman lärande med arbetsamma aktiviteter och att de har få möjligheter 
att välja bort dem. Lärande sammankopplas med arbete och att det är något som är viktigare 
än lek. I förskolan leker man och i skolan sker lärande. Barn menar själva att de leker för att 
det är roligt, de har själva kontroll och kan göra egna val.  
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Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997) menar att barn behöver erfara att man kan lära från 
människor, böcker och media men också att man kan skaffa sig kunskap genom att aktivt göra 
saker. Inte minst kan man få veta saker genom att iaktta, fundera och reflektera, det vill säga, 
vara tankemässigt aktiv. Att lära barn om sitt eget lärande innebär alltså att lyfta fram och 
forma barns medvetande om att man genom egen aktivitet kan lära sig att göra, veta och förstå 
och hur man kan lära sig detta på olika sätt (Pramling Samuelsson & Mårdsjö 1997). 
 
Leken och samspelet med andra barn är komplext, även om den är lustfylld finns det inslag av 
makt. I leken finns inget rätt eller fel och reglerna ändras ständigt under lekens gång. 
Samtidigt som de leker sker även lärande. De utvecklar sina komunikativa kompetens genom 
leken. Samspelet med andra barn i leken ger barnen möjlighet att förstå andras perspektiv. 
Barns olika erfarenheter och åldrar gör att leken och lärandet kan utvecklas. Här kan de 
gestalta sina tankar och fantasier och i samspel med andra barn kan deras lekvärldar vidgas. 
Leken kan få barnet att färdas till en annan plats, tid och rum men dess ursprung finns i 
barnets livsvärld (Johansson & Pramling Samuelsson 2007).  
 
Inlärning, tanke, kreativitet och intelligens är enligt Hannaford (1997) inte bara processer som 
pågår inne i hjärnan utan i hela kroppen. Tänkandet och inlärning sitter inte bara i huvudet på 
oss utan spelar en gemensam roll i alla våra intellektuella processer. Rörelserna uttrycker 
kunskapen och underlättar den intellektuella funktionen. Erfarenhet och sinnesintryck är 
enligt Hannaford inlärning. Hon menar att miljöer som är rika på sensorisk stimulans är 
nödvändiga för lärandet. Med sensorisk stimulans menas det vi tar in genom våra sinnen, 
bland annat ögonen, tungan, och näsan. 

Utelekens många komponenter 
Mårtensson (2004) har forskat om barns utomhuslek på förskolegården. Hon talar om barns 
olika lekar utomhus, den sinnliga och den vidlyftiga. Sinnliga lekar är spontana och stimuleras 
av till exempel lukt, smak, känsel och hörsel. Barnen uppmärksammar olika sinnesintryck och 
samspelar då med naturen i leken. Vidlyftiga lekar är mer rörliga, sprattliga spring och fantasi 
lekar där barnen släpper kontrollen över händelseutvecklingen. 
 
Enligt Garvey (1991) är det tre regler som barnen måste följa för att leken ska ge glädje. 
Samförstånd, att barnen är införstådda med leken, ömsesidighet, att barnen måste lyssna på 
varandras förslag och rätta sig efter varandra och turtagande, det vill säga att barnen växelvis 
kan ta initiativ. 
 
Brügge m.fl. (2007) menar att utomhuspedagogik ska vara ett komplement till den 
traditionella pedagogiken. Uteleken skapar förutsättningar för det mer rörelseintensiva 
lärandet, där kroppen sätter tanken i rörelse. Utemiljön kan ses som en levande lärobok i alla 
ämnen. Under utevistelsen främjas barnens utveckling inom alla områden. De tillägnar sig 
praktiska och teoretiska kunskaper, utvecklar olika färdigheter, gör både fysiska och estetiska 
erfarenheter och får upplevelser som engagerar och lockar till vidare upptäckter. Där finns 
förutsättningar för varierad lek, så att barn får kroppsliga erfarenheter av nivåskillnader, olika 
material, väder och vind med mera (Brügge m.fl. 2007). 
 
Szcepanski (2007) säger att i utomhusmiljön är det lättare att lära in, för utomhuspedagogiken 
kommer oftare i kontakt med flera olika dimensioner såsom känslomässiga, estetiska, 
biologiska samt kulturella. Med det menar Szcepanski att barnet får med sig olika erfarenheter 
och känslor som de kan använda i lärandet och i mötet med naturen.  
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Szcepanski (2007) menar dessutom att forskning visar att barns psykiska ohälsa minskar när 
man befinner sig utomhus och rör på sig. Barnen får bättre koncentrationsförmåga och lär sig 
på så vis bättre. Barn lär sig på olika sätt och då är det ett ypperligt alternativ att använda sig 
av uterummet för att konkretisera det som står i läroböckerna. När man befinner sig utomhus 
använder man sina sinnen på ett helt annat sätt än inomhus.  
 
Grahn (2007) har forskat om barns möte med naturen och hur det påverkar barn. Han har gjort 
flera studier om barns lekmönster på förskolegårdar. Han talar om vikten av barnperspektivet 
vid utformning av förskolegårdar. Grahn (1997) säger att barn i fyra till sex års ålder kan vara 
kreativa och menar att naturen utmanar barnen att skapa själva. En miljö som inte är anpassad 
men ändå följsam inspirerar barnen. Det som skapas i fantasin inehåller komponenter från 
verkligheten och med fantasins hjälp blir det då möjligt att skapa nya kombinationer av dessa 
komponenter. Ibland kan detta resultera i något helt nytt som inte tänkts eller skapats innan. 
Det finns ett samband mellan erfarenheter och fantasi. Ju fler erfarenheter man har desto fler 
kombinationsmöjligheter finns det för fantasin att gestalta. Fantasi är grunden till allt 
skapande. Att erbjuda barnen en variationsrik utemiljö är betydelsefullt för barnens 
utveckling. Grahn (1997) menar att det ofta är vuxna som avgör vilka lekar som är bättre än 
andra. Det är de vuxnas perspektiv på leken som bedömer vilka lekar som är bra eller dåliga.  

Vad säger läroplanen om lärandet utomhus 
År 1998 kom läroplanen för förskolan som gäller än idag och den förmedlar en syn på barn 
som kompetenta, aktiva och sociala. Läroplanen lyfter fram leken och den har en stor 
betydelse för barns utveckling, samt att barn ska ges tid och möjlighet till lek. I leken tränas 
motorik, empati och det läggs en grund för lärandet. Lek utvecklar en rad olika färdigheter, 
sociala, kreativa, fysiska och intellektuella. När barn leker tillsammans övar de sig på bland 
annat på turtagning, samarbete, språket och hur relationer mellan människor fungerar. Att leka 
är ett sätt för barn att lära sig samspela med andra människor. Enligt läroplanen för förskolan 
(Lpfö 98) är leken viktig för barnens utveckling och lärande. Leken är ett av våra viktigaste 
redskap för barns lärande i förskolan. Leken är ett lustfyllt lärande och för att barnen ska 
kunna få detta måste det byggas på barnens intressen. Som pedagog är det viktigt att stötta 
barnen i deras lek och fånga deras intresse för de barnen är intresserade av, både inomhus och 
utomhus (Läroplanen för förskolan 1998). 
 
Läroplanen för förskolan (1998) lägger stor vikt vid att ”verksamheten skall 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”(Läroplanen för förskolan 1998 s.7). Detta lägger grunden till 
utomhuspedagogiken i förskolan, där lärare i förskolan enligt läroplanen är skyldiga att låta 
barnen lära både inomhus och utomhus.  
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Teoretisk ram 
Vi har utgått från Vygotskijs och Pramlings teori om det sociokulturella perspektivet, vilket 
innebär att man utvecklas och lär tillsammans med andra människor. Detta är något som vi 
kan koppla till vårt syfte, då det framkommit att barnen lär sig av äldre personer. 
 
 Vygotskij menar att människor är kreativa till sin natur och samspelar hela tiden med 
varandra och sin omgivning. Han anser att det lilla barnet är kompetent och har stor potential 
att lära. Han anser att minnet har en viktig roll för själva tänkandet men att det ändå är den 
kreativa aktiviteten som gör att människan kunde utveckla något nytt (Vygotskij 1995). 
 
Vygotskij menar att en väl tillrättalagd lekmiljö i förskoleåldern, främjar barnets intellektuella 
utveckling och en rad processer påbörjas, processer som inte skulle vara möjliga utan en god 
lekmiljö (Bråten 1998). Vygotskij talar också om den proximala utvecklingszonen vilket 
innebär att det som barnet nu kan göra med hjälp av någon annan, eller tillsammans med en 
vuxen kan de senare klara att göra på egen hand (Vygotskij 1995). Pramling Samuelsson har 
liksom Vygotskij denna sociokulturella syn på lek och lärande. De har forskat om hur barn 
blir medvetna om sitt eget lärande och framför allt hur man i förskolan kan bidra till barns 
lärande. Doverborg & Pramling Samuelsson (1995) menar att barn bör få möjligheter att 
reflektera över olika problem, varje barn har erfarenheter och sätt att tänka som tillsammans 
med andra ger stora möjligheter till lärande. Utifrån olika situationer och händelser i vardagen 
kan vi som vuxna hjälpa barnen utveckla sin förmåga att observera, att se saker ur olika 
perspektiv, att reflektera och upptäcka samband samt hjälpa barnen att upptäcka olika 
fenomen i sin omvärld. Detta visar även Vygotskij (1995) på i sina teorier, han menar att 
människor har ett samspel där de utvecklar sina tankar och sin försåelse om sig själva och om 
andra.  
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Metod 
I följande avsnitt kommer val av metod att beskrivas samt urvalsgrupp, etik, reliabilitet och 
validitet, genomförande och bearbetning presenteras. Vi kommer att redogöra varför vi valt 
kvalitativ intervju som metod och hur vi genomfört intervjuerna och vad som är viktigt att 
tänka på när man intervjuar barn. 

Kvalitativ studie 
Vi har i detta arbete utgått från en kvalitativ undersökning där vi använt oss av intervju med 
barn som metod. Den kvalitativa metoden kännetecknas av personliga upplevelser, att studien 
går på djupet och uppläggningen vidareutvecklas under arbetets gång. Det blir lättare att 
förstå komplexa sammanhang. En kvalitativ analys riktas in på egenskaper hos det man 
studerar (Løkken & Søbstad 1995). Eftersom syftet med undersökningen var att få reda på 
barns tankar om sitt eget lärande utomhus som bygger på personliga upplevelser kändes 
användandet av en kvalitativ studie självklar.  

Urval 
De förskolor vi valde att göra vår undersökning på var de förskolor vi fick tillträde till efter att 
personligen ha tillfrågat pedagogerna. Vi valde att intervjua tio barn var det vill säga trettio 
barn sammanlagt. Vi fick tillåtelse av pedagogerna på respektive förskola att kontakta 
föräldrarna och lämna ut missivbrev (bilaga 1). De tio första missibreven som var och en av 
oss fick tillbaka påskrivna fick utgöra urvalet av barnen. Vi har här beskrivit förskolegårdarna 
som vi gjort vår undersökning på för att få en bild av hur barnens möjligheter till utevistelse 
ser ut. Förskolornas namn har vi givit fingerade namn. 

Förskolan Grinden 
Grinden ligger utanför en mellanstor stad i Västsverige. På en avdelning på denna förskola, 
där intervjuerna är gjorda går det 20 barn. Förskolan ligger i anslutning till naturområden och 
skog. Gården är stor och har mycket gräsyta där barnen har möjlighet att röra sig över större 
ytor som är inhägnade. Gården består även av sandlådor, klätterredskap, gungor och en hög 
rutschkana som ligger på en kulle. På gården växer flera olika sorters träd, både höga och 
låga. Förskolegruppen vistas minst en gång i veckan i närliggande skogsmiljö. 

Förskolan Solen 
Denna förskola har vi valt att kalla för Solen och den ligger även den i en stad i Västsverige. 
På en av två avdelningar finns det 22 barn. Förskolan har en stor gård för barnen att vistas på. 
Gården är utrustad med cykelbana, klätterställning, rutschkana, lekstuga, sandlåda och gungor 
som är anpassade för både äldre och yngre barnen. Gården har även en fotbollsplan, bärbuskar 
och en massa fruktträd som barnen gillar att plocka och äta från. Det är gångavstånd från 
gården till skog och mark och en allmän lekplats som de besöker cirka en gång i veckan. 

Förskolan Blomman 
På denna förskola intervjuades barn från många olika avdelningar. Dessa avdelningar ligger 
på en gemensam förskola i en mindre stad i Västsverige. Avdelningarna är fördelade på två 
gårdar och innefattar även en småbarnsavdelning vardera. Varje avdelning har 20 till 23 barn. 
Gårdarna har stort utrymme med både gräspartier och asfalt där barnen bland annat cyklar och 
spelar bandy. Det finns också klätterställning med tillhörande rutschkana, sandlåda och 
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gungställning med fyra gungor var. Det finns träd och buskage. Barnen har skog och lekplats 
inom gångavstånd som de utnyttjar ett par gånger i veckan. 

Etik 
I forskningssammanhang är det viktigt att veta vilka regler och bestämmelser som gäller. De 
är då viktigt att förhålla sig till de forskningsetiska principerna, detta för att visa respekt och 
skydda de individer som deltar. Dessa principer delas upp i fyra olika kategorier 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 
Informationskravet innebär att vi som forskare måste informera berörda om vårt syfte och på 
vilket sätt undersökningen kommer att genomföras på. Informationen om att det är frivilligt 
och hur det insamlade materialet kommer att användas skall också delges. I vår undersökning 
gäller det att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att kontakta personerna som är ansvariga för 
undersökningen, därför skall kontaktuppgifter finnas med på missibrevet. (Vetenskapsrådet 
2002). För att nå ut med information till barnens vårdnadshavare delade vi ut ett missivbrev 
(bilaga 2). 
 
Enligt samtyckeskravet ska man informera vårdnadshavare till barn som är under femton år 
(Vetenskapsrådet 2002). Vi kontaktade vårdnadshavarna, som då fick möjlighet till att avstå 
från att deras barn skulle bli intervjuade. Detta gjordes genom att föräldrarna fick en 
svarsblankett med möjlighet att godkänna eller avstå. Vi informerade även barnen vid 
intervjutillfället att de hade rätt att avstå. Barnen hade då möjlighet att avstå intervjun. Om 
barnen ville avsluta under intervjuns gång så respekterades naturligtvis detta. 
 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar i vår undersökning har rätt att bestämma om de vill 
vara med eller vill avbryta undersökningen. Detta innebar att vi inte kunde pressa eller 
övertala barnen (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar ska skyddas på ett sådant sätt att 
utomstående inte kan identifiera respondenten. Anonymitet är en viktig del, en utomstående 
ska inte kunna räkna ut vem eller vilka personerna är eller var undersökningen är gjord efter 
det färdiga resultatet (Vetenskapsrådet 2002). För att barnen inte skulle bli identifierade 
fingerades deras namn. Även förskolornas namn och ort fingerades. 
 
Nyttjandekravet handlar om hur man hanterar insamlat material, det innebär att materialet 
bara får användas till forskningsändamål. (Vetenskapsrådet 2002). Det inspelade materialet 
samlades in och studerades sedan endast av oss tre och handledaren. 

Reliabilitet och validitet 
För att kunna säkerställa kvaliteten i vår undersökning är reliabilitet och validitet väsentliga. 
Dessa begrepp är svåra att urskilja. Vid en undersökning med kvalitativ intervju är det svårt 
att skilja de båda begreppen åt. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, vilket innebär att 
förarbetet till undersökningen ska vara noggrant utfört. Validitet handlar om giltighet. För att 
validiteten ska bli hög är det viktigt att utforma intervjufrågorna så att de ger uttömmande 
svar som är väsentliga för undersökningen (Tiller 1998). 
 
Enligt Tiller (1998) är barns språkliga förmåga vid en intervju avgörande för vilken reliabilitet 
studien ska få, detta för att det blir svårare att tolka intervjuerna ju yngre barnen är. Detta 
beror på att barnen svarar utefter sitt eget logiska tänk och inte hur vi vuxna tror att de 
kommer att svara. Därför valde vi barn som kommit lite längre i sin språkutveckling. Enligt 
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Tiller (1998) kan dock en rutinerad intervjuvare, som har vana av små barn goda chanser att 
få ut viktig information av barn som inte är äldre än två till tre år. Vi anser att vår 
yrkeserfarenhet och att vi gjort tidigare studier där vi använt oss av barnintervjuer har 
underlättat för oss i vår undersökning. 
 
En stor del i giltighet ligger i vilket ämne man vill intervjua barnen om. Inom många områden 
har barnen många åsikter och idéer att dela med sig av till oss. Därför valde vi ett ämne som 
ligger nära barnens erfarenheter. För att säkerställa reliabilitet och validitet i arbetet bör vi 
vara tydliga och kunna beskriva de olika faserna i arbetet. Alla som tar del av arbetet skall 
kunna diskutera och förstå resultatet (Kihlström 2007).  

Genomförande  

Pilotstudie 
Innan vi började med våra intervjuer genomförde vi en pilotstudie var för att få reda på om 
frågorna var relevanta för studien, om vi ställde rätt frågor i förhållande till syftet och om 
antalet frågor kändes bra. Pilotstudierna genomfördes med våra syskons och kamraters barn 
som var i fyra till femårsåldern. Dessa intervjuer användes dock inte i vårt resultat. För att nå 
hög giltighet i studien är det enligt Lantz (2007) viktigt att vara väl förberedd och att ha gjort 
provintervjuer tidigare, allt för att resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt. Doverborg & 
Pramling Samuelsson (1991) menar, att det är bra att pröva både intervjumetodiken och 
intervjufrågorna före den verkliga undersökningen. Även om barnen blev tysta lät vi dem ta 
tid på sig att tänka. Om barnen hade svårt att svara på någon fråga formulerade vi om frågan 
så de lättare skulle förstå.  

Kvalitativa barnintervjuer 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att om man som vuxen intar barnets 
perspektiv, är man en god bit på väg mot att lyckas ha en dialog med barnet, där barnet vill 
dela med sig av sin värld. Samtidigt gäller det att ställa utmanande frågor till barn, eftersom 
de då tvingas att formulera sig. Intervjuerna måste ske med hjälp av halvstrukturerade frågor, 
det vill säga frågor som ger ett stort utrymme för det intervjuade barnet att utveckla sina 
tankar så långt som det är möjligt. Intervjuaren pendlar mellan en aktiv och en passiv dialog 
för att få barnet att tänka och delge sina tankar.  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) anser att det är viktigt i samtal med förskolebarn, att 
den vuxne signalerar att det är barnets egna tankar och idéer som skall komma fram och inte 
ett förväntat rätt svar. Det var därför viktigt att låta barnen tala färdigt även om de kommer in 
på något sidospår. 
 
Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (1991) blir det ingen bra intervju, om man inte har 
skapat ett förtroende och en relation till barnen. Därför var vi på de olika avdelningarna och 
bekantade oss med barnen innan vi genomförde intervjuerna. Løkken och Søbstad (1995) 
menar att det är av vikt att skapa ett tryggt klimat.  
 
Rummet bör vara så neutralt som möjligt. Detta för att barnen gärna pratar om leksaker och 
andra ting som finns runt dem. Om intervjuerna präglas av tillit finns förutsättningar för ärliga 
och uppriktiga svar, menar Johansson & Svedner (2006). Vi valde att genomföra intervjuerna 
på en avskild plats utan leksaker. Vi hade också att talat om för personalen att vi gjorde 
intervjuerna och inte ville bli störda. Vi satte upp en skylt på dörren med ”stör ej” och hade 
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vidtalat personalen om att vi inte ville bli störda, allt för att skapa en tillit och ett tryggt 
klimat. 
 
Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (1991) skall intervjun med barn i grupp eller 
enskilt avgöras vad vi vill få ut av intervjun. I detta fall beslutades att göra en gruppintervju 
med två barn på grund av att det ena barnet skulle vara mer delaktig och våga prata mer. 
Fördelen med gruppintervju är, menar Doverborg & Pramling Samuelsson (1991) att barnen 
kan bli medvetna om olika sätt att tänka, för att då kan ta del av kompisarna sätt att fundera. 
Nackdelen med gruppintervjuer kan vara att de mer blyga barnen inte kommer till tals utan att 
av de mer pratglada barnen dominerar. 
 
Det svåra med barnintervjuer kan vara att få tillräckligt med svar och att de är tillräckligt 
uttömmande för att kunna användas i en undersökning. Det är enligt Doverborg & Pramling 
Samuelsson (1991) noga med vilka frågor man ställer till barnen och vilka följdfrågor som 
barnen får. Enligt Løkken & Søbstad (1995) är det inte alltid att barnen svarar på ett logiskt 
sätt, det vill säga efter de förväntningar som vi har.  
 
Det finns olika sätt att utforma en intervju. I den kvalitativa intervjun, som vi har valt, 
använder man sig av friare formulerade frågor och denna typ av intervju används för att få 
information, för att förstå till exempel barns attityder, värderingar och intressen. (Johansson & 
Svedner 2006). Med denna metod får barnet utveckla sina tankar (Lantz 2007). . 
 
Eftersom vi intervjuat barn var det flera saker som vi fick tänka på. De inledande frågorna är 
enligt Løkken & Søbstad (1995) avgörande för hur resten av intervjuerna fortlöper. Därför var 
vår tanke att börja med en enkel öppningsfråga för att få en mer lugn och avspänd atmosfär. 
Den frågan var: Vad leker du ute? (Bilaga 1). Vi gav också barnen gott om tid att tänka efter 
när de skulle svara. Av tidigare gjorda intervjuer hade vi lärt oss att barn behöver gott om tid 
och att tystnad inte är något att bli nervös över.  
 
Utefter vad barnen svarade fick vi vara flexibla med hur vi ställde frågorna. Vi kunde inte 
alltid följa den tänkta mallen. Vi försökte ändå att styra tillbaka barnen på huvudfrågorna, vad 
leker du och vad lär du dig utomhus? Om man som intervjuare spelar in intervjun underlättar 
det vid analys av svaren, man blir en bra aktiv lyssnare under intervjun (Løkken & Søbstad 
1995). Vi spelade in alla intervjuerna på band för att det skulle vara lättare att sammanställa 
svaren. Vi erbjöd även alla barnen att lyssna på sin inspelade intervju. Detta är något som 
Doverborg & Pramling Samuelsson (1991) anser är viktigt. Detta upplevde de allra flesta 
barnen som mycket spännande och något som de aldrig tidigare varit med om. Doverborg & 
Pramling Samuelsson (1991) menar att barn är följsammare än vuxna vilket kräver en större 
lyhördhet, när man intervjuar barn.  

Analys 
Efter intervjuerna lyssnade vi flera gånger på inspelningen och gick igenom vad som sades 
Detta menar Doverborg & Pramling Samuelsson (1991) är bra för då kommer man att 
upptäcka att barnen uttrycker sig på olika sätt. Intervjuerna skrevs sedan rent på dator. 
Därefter delades svaren upp i olika teman. Svaren på det dataskrivna pappret klassificerades 
in i olika grundtankar utifrån vad barnen hade svarat. Utifrån vårt syfte kunde vi urskilja olika 
områden som blev våra teman. Genom att gå igenom varje enskild intervju kunde vi 
sammanfatta det som barnen sagt. Vi gjorde alltså redan där en kort analys. Efter att ha 
genomfört alla intervjuerna träffades vi för att sammanställa barnens svar och för att få en 
första inblick i varandras intervjuer. Vi analyserade sedan gemensamt svaren. Det som söktes 
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efter i analysarbetet var att urskilja några likheter, variationer och om vi kunde se något 
återkommande i barnens svar. Enligt Trost (2005) kan man göra analysarbetet på många olika 
sätt. Det gäller bara att vara lite påhittig och tankerik  

Resultat 
Här kommer vi att presentera vårt resultat. Vi har valt att dela in resultatet i sex olika teman. 
Dessa teman framkom efter att vi bearbetat och analyserat materialet. Första temat handlar om 
vad barnen väljer att leka utomhus. Det andra temat handlar om hur barnen själva anser att de 
lär sig det de leker. Det tredje temat handlar om vem som lär dem. Det fjärde temat handlar 
om vad de skulle vilja lära sig leka utomhus. Det femte temat handlar om vad de skulle kunna 
lära sig utomhus. Avslutningsvis handlar det sjätte temat om ålderns betydelse. Barnens namn 
i detta resultat är fingerade för att skydda deras identitet. 

Vad barnen väljer att leka utomhus. 
I vårt resultat är rörelselekar, regellekar och lugna lekar de olika former av lekar som vi har 
fått fram. 

Rörelselekar 
Många av barnen har svarat att de väljer att leka olika slags rörelselekar. Barnen rör sig på 
stora ytor och använder sig av hela sitt rörelsemönster. Kurragömma och polis och tjuv är 
exempel på lekar som barnen nämner. Dessa lekar kräver stor plats och flera möjligheter till 
att gömma sig. Som vi beskrivit i urvalet går det att se att alla tre förskolor har dessa 
potentialer. Som exempel buskar, träd, lekstuga och olika lekredskap såsom rutschkana och 
klätterställning där det går att gömma sig. Här är några av de rörelselekar som barnen nämner. 
På förskolan Blomman finns en klätterställning där ett barn får utrymme för sin motoriska 
rörelselek genom att hänga knäveck och leka rörelselekar runt klätterställningen. 
 

–   Kurragömma och jage och lite sånt här gömställe. 
 

–   Man ska räkna och springa. Ja, jag kan den leken. 
 

–   Polis och tjuv. Då springer vi fort och jagar varandra. 

Vanligaste lekarna 
Citaten nedan visar att gunga och cykla är något som ständigt återkommer i barnens svar. 
Dessa aktiviteter var de som nästan alla barnen svarade att de ägnade sig åt. När barnen cyklar 
ägnar de sig ofta åt en annan aktivitet samtidigt. Här transformerar barnen att cyklarna blir till 
något annat, de blir till motorcyklar och hästar. Transformering är något som förekommer 
upprepande gånger i barnens lekar.  

 
–   Jag leker med motorcykel, hämtar sand i hink och cyklar och 

tankar. 
 

–   Leker med cyklar, jag leker med Anna och med Fia. Vi leker att 
cyklarna är hästar. Vi släpper ut dom i hagen så dom får äta sen 
rider vi igen. 
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Regellekar och grupplekar  
Grupplek, regellek och olika form av tävlingslekar hör också till den vidlyftiga formen av 
lekar där barnen är motoriskt aktiva. Här kan vi se att barnen tar in fantasin i sina lekar. Det 
som barnen fantiserar om är sådant som inte knyter an till verkligheten. Leken Vargen och 
kycklingarna är en jagelek som bygger på regler och är en konstruerad lek. I dessa lekar tränar 
barnen lärande i turtagning, samspel och samarbete. Barnet som berättar om ”tränleken” 
nämner att barnet använder ett redskap, en sparkcykel i leken. Detta kan ur barnens perspektiv 
vara ett snabbare sätt att förflytta sig på och därför rädda sig från draken. Ett barn har blivit 
inspirerat av en film, Blixten McQueen och Chick Hicks vilket är något som hör till barnens 
populärkultur och som barnen här relaterar till i leken. De här pratande bilarna är något som 
barnen har lätt att komma i kontakt med via media, såsom i reklam på tv, annonser med mera 
därför tror vi att barnen kopplar sin lek till dessa figurer.  
 

–   Vargen och kycklingarna 
 

–   Och så lekte vi tränleken, då sprang vi med sparkcykeln, så kom 
två drakar. 
 

–   Leker sjörövare 
 

–   Jag leker Blixten McQueen och Chick Hicks. Han krockar 
Blixten, det är kul, sen då komde det en drake, jag kör fort nu, 
då åker de fort, draken kan inte ta mig. Min bil heter Blixten 
plixten, ja det är min bil. 

Lugna lekar 
Lugna lekar är de lekar där barnen använder sig av många olika former av rollekar som 
mamma pappa barn, laga mat av geggamoja och lek i sandlådan. Barnen nämner att i skogen 
går det att plocka olika saker som går att använda sig av i leken. I dessa lugna lekar 
förekommer också mer konkreta material. 
 

–   Jag brukar leka mamma, pappa och barn. I skogen plockar jag 
äpplen i fall det finns och så plockar jag kottar och pinnar och så 
är det inget mer. 

Hur ser barnen på sitt eget lärande i utomhusleken? 
Barnen förklarar ingående hur de har lärt sig att lekarna går till. För barnen är att lära sig 
leken detsamma som att förklara hur leken går till. Anledningen till att barnen förklarar dessa 
lekar mycket utförligt tror vi beror på att det finns bestämda regler för dessa lekar. De har 
säkert lekt lekarna många gånger förr och fått reglerna förklarade för sig. Även genom att 
iaktta och vara med aktivt i leken får det en större förståelse för lekens uppbyggnad. I dessa 
lekar får barnen in matematiken. Barnen nämner att man ska räkna tiden innan det är dags att 
leta efter kompisarna. Även begrepp som ”ena sidan och andra sidan” nämns. 
 

–   En är varg och försöker ta kycklingarna. När kycklingarna 
kommer till ena sidan då ska mamma gå till andra sida. Då säger 
man kom alla mina kycklingar, då säger dom andra vi törs inte, 
då säger mamma, varför då? För vargen kom ändå. 
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–   Som kurragömma. Jag räknar och då hittar jag andra barn. Jag 

räknar en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, 
tretton, fjorton, femton, sexton och sen går jag och hittar Johan, 
Anna, Kalle, Britta och Per.  

Nyttigt att vara ute 
 Ett av barnen kopplar, som vi tolkar det, ihop nyttan att vara utomhus med glädjen att röra på 
sig. Hon har lärt sig att det är nyttigt att vara utomhus och på det viset lär hon sig.  

 
-   Jag tycker det är roligt att vara ute och röra på mig. Jag bara  
      gjorde,  hoppa och skutta. 

Barnen berättar med kroppsspråk 
Barnen berättar i citaten här nedan och visar fysiskt med hela kroppen hur de lär sig, detta för 
att förtydliga det som de vill säga. Vi tror att barnen använder sig av sitt kroppsspråk för att 
barn har lättare att utrycka sig på detta vis då det inte har alla begrepp och inte har utvecklat 
sitt ordförråd helt. Personer som aldrig har varit med om dessa lekar tidigare får också lättare 
att förstå tillvägagångssättet om barnen visar med sitt kroppsspråk hur det går till. 

 
–   Först gör jag såhär, (hon visar med hela kroppen hur hon går 

tillväga) med rockringen i handen, sen gör jag såhär med 
rockringen och sen gör jag såhär 

 
–   Hoppar rep, (hon ställer sig upp och visar, hoppar upp och ner 

och vevar med handen.)  
 

–   Jag lär mig gunga, framåt och tillbaka (visar med kroppen). I 
början var det svårt men… (visar med kroppen igen) men nu kan 
jag! 

Lära sig genom att bara göra 
Resultatet visar att vissa barn har svårt att förklara hur de lär sig, de säger att de 
bara gör. Barnen menar att de lär sig själva. Först tänker de sedan gör de. De 
provar och försöker flera gånger och sedan kan de. 
 

–   Hoppar, jag bara hoppar. 
 

–   Jag bara gjorde, hoppa och skutta. 
 
Vi kan här se att barnen lär sig genom att prova och göra själva. De tränar och 
övar sig, sedan kan de. Barnen kommer till insikt om att de lär sig på egen hand 
när de provar och försöker. Övning ger färdighet! 
 

–   Först trampar jag en, sen trampar jag två, sen kan jag. 
        

–   I början va det svårt, men nu kan jag 
 

–   Jag försöker när jag lär mig. 
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Det som går att göra inne går också att göra ute. 
Att lära inne eller ute, var ingen fråga som vi ställde till barnen, utan detta framkom i 
resultatet. Utifrån resultatet kan vi se att vissa av barnen anser att det som går att lära inne går 
även att lära sig utomhus. Detta anser vi, visar att barnen inte har några begränsningar i sina 
funderingar kring lärandet. 
 

-   Jag skulle vilja lära mig läsa, man kan göra det ute också, man 
kan skriva i sanden. Man kan skriva med en pensel med vatten 
ute också.  

 
-   Jag lär mig inget ute. Man kan lära sig allting ute. Bygga torn 

tillexempel. 
 
Några barn har svarat att man lär sig inne men inte ute. Barnen menar att det är fröknarna som 
lär dem inomhus och inte utomhus. Utomhus menar de att de lär sig själva. Barnen anser att 
de lär sig mest inne eftersom det finns mer ”saker” där. 
 

–   Jag tror man lär sig mest inne, vi har inga klossar ute. 
 
–   Fröknarna lär oss saker inne, inte ute, då lär jag mig själv. 
 

Ålderns betydelse enligt barnen 
Många av barnen menar att åldern har med lärandet att göra. De säger att ju äldre och större 
de blir desto mer kan de. Barnen säger att de måste vänta tills de blir äldre för att de ska kunna 
lära sig. Barnen ger uttryck för att det är svårt att göra vissa saker för att de är för små, de 
säger att de fysiskt behöver bli större för att klara av vissa saker. Svaren visar att de barnen 
menar att det som de lär sig är kopplat till fysiska aktiviteter, här nämner de inte att de lär sig 
att till exempel läsa och räkna när de blir äldre. 
 

–   När jag sovde på det här dagiset kunde jag bara lite, men nu när 
jag är fyra år kan jag mer och då har jag ett ben på en sida och 
det andra benet på den andra sidan. Sen går det att gunga 
 

–   När man är liten ska man lära sig att krypa, sen kan man gå, när 
man är stor som jag kan man springa. 
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Barnens svar om vem som lär dem 
Barnen menar att genom att titta på hur de äldre barnen gör så lär de sig själva.  Även 
föräldrarna och ”fröken” lär dem. Det barnet som har svarat att de har lärt sig av ”fröken” har 
dock lärt sig sådant man inte får göra så som regler och normer.  Det kan också vara så att 
man lär sig av sig själv eller avsina kamrater. 

 
–   Fröken har lärt mig regler, vi får inte cykla längre än till 

strecket. Fröken har sagt också på gungorna får man inte snurra. 
 

–   Om dom andra sitter på gungan och är större än oss om dom gör 
så här (visar med överkroppen framåt och bakåt) då lär man ju 
sig. 
 

–   Elin kan, jag tittar bara på henne och gör som hon, men det är 
svårt. Elin är min storasyster. 

 
–   Pappa berättade hur man leker riddare, så gjorde pappa ett 

låtsassvärd till mig. 
 

–   Vi leker hus ramlar omkull, gå upp, sen ramlar man omkull 
igen. Jag har lärt mig själv. 

 

Vad barnen skulle vilja lära sig utomhus.  
Några av barnen vill lära sig större utmaningar och äventyr, men har en insikt om att det är för 
svårt att lära sig just nu. De nämner utmaningar som att klättra i träd, hoppa från höga höjder, 
såsom träd och klätterställningar. Även att stå på gungan i stället för att sitta är en svårare 
utmaning som vissa barn vill lära sig. 
 

–   Jag vill lära mig att göra en koja och bygga ett hus med en koja, 
en kojahus. Ja det gjorde Anders och dom, jag kunde inte, det 
vill jag lära mig. 
 

–   Köra fyrhjuling, skulle vilja lära mig att simma, jag ska lära mig 
själv! 
 

–   Jag vill lära mig hoppa från taket på tåget (ett lekredskap som 
finns på gården). Hitta en sten och hoppa ner. Åka ner från en 
sten. 
 

–   Jag vill lära mig att gå till skogen själv. 
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Vad barnen skulle kunna lära sig utomhus 
Enligt barnen blir det inte så svåra saker jämfört med svaren på föregående fråga. Dock kan 
de ur barnens perspektiv anses som nästan ouppnåeliga mål även fast de inte visar sig vara 
lika svåra som i resultatet ovan med vad barnen skulle vilja lära sig utomhus. Som ett barn 
nämner nedan om klossbygget, så hör det till de finmotoriska rörelserna, till skillnad från de 
andra svaren som riktar in sig på de grovmotoriska rörelserna. 

 
–   Cykla, lära mig att cykla utan stödhjul. 

 
–   Man kan ju lära sig gunga, jag har inte lärt mig riktigt än 

 
–   Man kan ju lära sig att bygga torn så att dom inte rasar. Man får 

se till så att ingen trampar på dem. 
 

Några är säkra på att de redan kan allt så de behöver inte lära sig något annat. Här var många 
barn väldigt bestämda i sina svar, men efter att ha gett barnen lite betänketid kom de på att de 
dock var saker de inte kunde ännu. 
 

–   Jag kan allt. 
 

–   Jag kan redan det, jag kan mycket. 
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Diskussion  
Diskussionsavsnittet är uppdelat i resultatdiskussion, metoddiskussion, didaktiska 
konsekvenser och fortsatt forskning kopplat till vårt syfte. I resultatdiskussionen analyserar vi 
vår empiri i förhållande till forskning som tidigare gjorts samt våra egna uppfattningar och 
tankar.  

Resultatdiskussion 
Vi ser i vårt resultat att barnen vill lära sig svårare saker än vad det troligtvis klarar när vi 
frågar vad de skulle vilja lära sig utomhus. I vårt resultat har vi förstått att barn ofta tycker det 
är svårt att lära sig nya färdigheter i början, men genom att träna och öva så lär de sig. Barnen 
berättar i sina svar att de lär sig tillsammans eller med hjälp av någon annan, detta samspel 
nämner  även Vygotskij ( 1995) i sina teorier. 
 
I Pramling Samuelssons (1991) studie framkom att barnen plötsligt kommer till insikt om att 
de har lärt sig något som de inte kunde tidigare. Detta är ett resultat som också framkommer i 
vår undersökning. Plötsligt kan de eller de bara gör. Pramling Samuelsson (1983) menar att 
barn kan ha ett metakognitivt perspektiv kring sitt eget lärande. Enligt Pramling Samuelsson 
(1983) innebär det barnets medvetenhet kring sitt eget lärande kan delas in i olika nivåer. Den 
första nivån av medvetenhet innebär att barnen upplever att det gör något, när barnen befinner 
sig på andra nivån menar hon att barnen är medvetna och vet att det lär sig. Slutligen menar 
hon att när barnen förstår något har de nått den tredje och sista metakognitiva nivån. Vi anser 
att i vår studie har flera av barnen kommit både till den andra och sista nivån för att, de barn 
vi har intervjuat berättar att de lär sig saker utomhus och flera av barnen kan även berätta hur 
de lär sig detta. 
 
Genom att låta barn uppleva glädjen att vistas i skog och mark, är det ett sätt att förmedla 
livskvalitet till barn (Doveborg & Pramling Samuelsson 1995). Som vi har sett i vår 
undersökning är rörelse och kroppsliga aktiviteter något som förekommer i flera av barnens 
svar. Detta kan påverka barns inställning till miljövård, hälsa och friluftsliv längre fram i livet 
(Fagerli m.fl. 2001). Enligt Grahn (2007) lever vår generation i ett samhälle där kontakt med 
naturen inte ingår i det dagliga livet på ett naturligt sätt. Grahn har också kommit fram till att 
barn får en bättre koncentrationsförmåga om de har tillgång till en skiftande utomhusmiljö. 
Dessutom blir det mindre konflikter med andra barn om de leker fantasifullare och mer 
varierande lekar. Barns utevistelse skapar möjligheter till kontakt med naturen på ett naturligt 
sätt. Pinnar, kottar, jord, stenar, vatten, gräs och buskar är ting som Grahn (2007) menar är 
sådana ting som finns i skogen som låter sig manipuleras av barn. Detta kan vi knyta till vår 
undersökning där barnen berättar att de använder sig av dessa ting i sin lek. 

Vad barnen väljer att leka utomhus 
I vår studie kan vi se att rörelselekarna är övervägande det som barnen sysslar med mest 
utomhus. Rörliga springlekar är det som Mårtensson (2004) kallar för vidlyftiga lekar, dessa 
lekar är beroende av stora ytor och mycket plats exempel är gunga, hoppa cykla, klättra och 
olika form av jaglekar. Barnen förflyttar sig över stora ytor när det finns möjlighet och vi kan 
se att detta förekommer i flera av barnens svar. Mårtensson (2004) menar att leken får en 
större möjlighet att bli rörlig, barnen förflyttar sig medan de leker under tiden. På detta sätt 
utvecklas leken. Dessa stora ytor finns på alla tre förskolorna där vi gjort vår undersökning, 
vilket medför att det finns stora möjligheter för barnen att välja dessa lekar. Enligt Olofsson 
(2003) tycker barn mycket om att bli jagade. Jaglek och bråklek hör till de grundläggande 
baslekar som förekommer hos människan lika väl som hos djuren. Barn och vuxna skrattar 
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ofta och njuter av att bli jagade. Dessa lekar lär barn leksignaler alltså att tolka vad som är 
allvar och lek. Är inte skrattet och glädjen med i dessa lekar så kan det leda till rädsla och 
gråt. Dessa lekar är oftast förknippade med vårt förhållande till kärlek, menar Olofsson 
(2003). Vi kan tänka oss att barn ofta blir stoppade i sina rörliga och högljudda lekar inomhus, 
eftersom det kan upplevas som störande för pedagogerna och barngruppen.  
 
De flesta barnen svarar direkt att gunga är en sysselsättning som ofta förekommer ute. På 
förskolorna där vi gjort våra undersökningar är gungorna placerade i centrum och tar upp en 
stor del av gården och på grund av gungornas placering blir detta en naturlig mötesplats. I vår 
studie berättar barnen och visar med kroppen vilka motoriska rörelser de utför när de gungar. 
Att gunga är en aktivitet som stimulerar hela kroppen.  De rytmiska rörelserna upplevs i hela 
kroppen (Mårtensson 2004). Granberg (2000) säger att rörelser som att gunga är ett 
grundläggande behov för motoriska rörelser, vilket barnen har större möjlighet till utomhus. I 
en studie som Doverborg & Pramling Samuelsson (1991) gjort med trehundra barn så skulle 
barnen berätta vad de lärt sig. Färdigheter som till exempel att cykla var det vanligaste svaret. 
Detta resultat kan vi även se i vår studie.  
 
I vår studie fantiserar barnen om det de har upplevt tidigare, de nämner att de släpper ut 
hästarna i hagen. Barnen fantiserar också om draken som kommer i leken med Blixten 
McQueen. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) håller med Vygotskij (1995) om att 
barnets tidigare erfarenheter är viktiga för kreativiteten. De menar att fantasi handlar om att 
kunna överskrida det förgivettagna, att kunna förflytta sig mentalt bortanför situationen. I 
leken visar sig fantasin i handlingar och i lekens sammanhang kan barnet tryggt testa sina 
funderingar och idéer. För att bli kreativ behöver barn uppmuntras till att finna egna 
alternativa lösningar i flera olika sammanhang. Att vara fantasifull är en tillgång för barnet i 
lärandet, den är till och med en förutsättning. I fantasi använder man sig av erfarenheter av 
verkligheten för att skapa något annat som bara finns i fantasin. Man skulle kunna säga att 
fantasi är en verklighetsflykt (Vygotskij 1995). Även Mårtensson (2004) säger att barn 
använder sig av känslan och lusten för stunden. Den kan bytas ut väldigt fort om barnet får 
syn på något annat utomhus som intresserar dem. Enligt Vygotskij (1995) skapar barn 
fantasivärldar när de leker. Han menar att fantasi förekommer i all slags lek. Genom fantasi 
kan människor ge uttryck för de känslor och erfarenheter de bär på. Barn har inte mer fantasi 
än vuxna däremot lättare till handling utifrån sin fantasi. Fantasi och erfarenhet är beroende av 
varandra och växer fram allt eftersom. Det Vygotskij (1995) menar är att fantasi stärks och 
utvecklas genom erfarenheter. Vygotskij (1995) anser även att barn och vuxna inte har samma 
erfarenheter, vilket innebär att fantasi dem emellan fungerar och frambringas på olika sätt. 
 
I vårt arbete kan vi se att barnen använder sig av språket i sin lek och sitt lärande. Exempel på 
detta lärande är i barnens lugna lekar såsom, mamma, pappa, barn. Även i regel och 
grupplekar krävs kommunikation sinsemellan. Detta säger också Pramling Samuelsson och 
Mårdsjö (1997) är viktigt för barns lärande. Vygotskij menar att barn lär sig genom språket i 
interaktion med andra barn. När barnet börjar kommunicera med omgivningen kommer dess 
utveckling också att bestämmas av sociokulturella faktorer. Språket spelar en nyckelroll och 
genom interaktion med andra bygger individen upp sociala erfarenheter och kunskaper oavsett 
barnets utvecklingsnivå. (Forssell 2005).  
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Hur ser barnen på sitt eget lärande i utomhusleken? 
I vår studie anser barnen att de lär sig en hel del. Flera av barnen i vår undersökning har 
berättat att de lär sig av äldre barn, syskon och föräldrar. Vygotskij (2001) menar att kamrater 
kan vara de som genom samarbete eller genom att de visar hur något går till är de som bidrar 
till lärandet. Vi kunde tolka att i barnens lekar förekom ofta imitation, de lärde sig och 
härmade andra. Enligt Vygotskij (1995) bygger leken till stor del på imitation. Genom att 
imitera vad kamrater gör kan detta bidra till utveckling och en ny erfarenhet .Barns lek i 
förskoleåldern skapar den närmaste utvecklingszonen. Leken leder till utvecklingen under 
denna period. Lärandet på denna nivå leder då vidare till utveckling. 
 
I leken där barnen är i olika åldrar och ofta har olika erfarenheter kan de också dela med sig 
av lärandet till varandra. Detta menar också Johansson & Pramling Samuelsson (2003), som 
skriver att i samspel påverkas barn av andra barn och vuxna, de härmar andras sätt att tänka 
och utföra handlingar tillexempel i leken. Att åldern har betydelse för hur svåra saker det går 
att lära sig är det flera barn som har insikt om. Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson 
(1991) är det inte ovanligt att barn under en tid uppfattar inlärning kopplad till ålder, det vill 
säga, barn tror att de plötsligt kan något nytt när de fyller år.  
 
Det var ett av barnen som svarade att de lärde sig det som de inte fick göra. Detta tror vi kan 
bero på att gårdarna i vår undersökning har regler om vad barnen får och inte får göra, detta 
för att det inte ska hända olyckor. Barnen påverkas troligtvis av de vuxnas bestämmelser och 
det kan vara därför vi får dessa svar från barnen. I skogen kan det vara vissa regler som gäller 
och på förskolegården andra. Enligt Doverborg & Pramling (1995) är det viktigt att få barnen 
att förstå varför dessa regler finns. De menar att vi måste föra en diskussion med barnen om 
varför vi sätter vissa regler. 

Metoddiskussion 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka vad barn leker utomhus och hur de ser på sitt 
eget lärande i utomhusleken. Metoden som användes var kvalitativ intervju, detta ansåg vi var 
den lämpligaste metoden för att förhålla oss till vårt syfte. Det är av stor vikt att ha barnen i 
fokus när man gör barnintervjuer. Den som intervjuas måste tas på allvar och vi bör visa ett 
stort engagemang och intresse för deras svar. När barnen intervjuas får de möjlighet att berätta 
om sina tidigare erfarenheter och kunskaper i ämnet (Doveborg & Pramling Samuelsson 
1991). 
 
Eftersom vi haft en tidigare relation med barnen var det lätt att skapa en god kontakt innan vi 
intervjuade barnen. Doverborg & Pramling Samuelsson (1991) säger att de inte blir bra 
intervjuer om man inte skapat en bra relation med barnen. När barnen intervjuas får de 
möjlighet att berätta och tala om sina tidigare erfarenheter. Vi förstod vikten av att ha 
förkunskaper om barnintervjuer. Svaren vi fick var många men kortfattade och ibland svåra 
att tolka. Litteraturen i ämnet var mycket lika och sa samma sak, att det ställdes ett högt krav 
på den vuxne (Doveborg & Pramling Samuelsson 1991, Løkken & Søbstad 1995, Trost 
2005). Vi förberedde oss väl innan intervjuerna och tog del av litteraturen om vad som 
krävdes, tillexempel att göra pilotstudier (Lantz 2007, Doveborg & Pramling Samuelsson 
1991).  
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Didaktiska konsekvenser 
Studien har resulterat i att vi har fått en annan medvetenhet, en ökad förståelse och en vilja att 
arbeta med barns tankar och dess lärande. Med hjälp av vår studie har vi genom intervjuer 
kunnat höra en mängd olika exempel om barns tankar om sitt eget lärande utomhus. Till att 
börja med tycker vi att medvetenheten som barnen uppvisar kring det eget lärande och leken 
utomhus är oerhört värdefullt att ta del av. Som vi har sett i vår studie så sker ett lärande när 
barnen leker utomhus. Det är viktigt att ge barnen tid till sitt eget tänkande och sina egna 
reflektioner och att tillsammans diskutera med barnen. Vi önskar att vår studie skall leda till 
en större förståelse för hur värdefull utomhusmiljön är för förskolebarns lärande. Det är 
viktigt att vi intar barns perspektiv genom att fråga barnen. Genom att skapa möjligheter och 
tid till reflektion så tror vi att uteleken går att utveckla mycket mer. Som barnen har nämnt så 
går lärandet som sker inne även att lära ute. Detta kan vi se som extra intressant. Vi anser att 
det blir lättare att lära om vi beger oss ut i naturen, då det oftast går att visa på ett tydligare 
och ett mer konkret sätt när vi har tillgång till alla naturens resurser. Lärandet utomhus 
förmedlar inte bara sådant som kan skrivas i en text eller formellt. Det platsrelaterade lärandet 
blir istället en helhetsupplevelse. Barnen får samtidigt en upplevelse och kan ta in lärandet 
med alla sinnen, såsom med syn, hörsel, lukt, smak, känsel och motoriskt.  
 
Vi önskar att vår studie ska leda till och skapa större förståelse för hur viktig pedagogernas 
närvaro är i barnens utelek och lärande. Genom att ta barnens perspektiv och därefter utforma 
gården efter deras önskemål och behov kan vi ta vara på barnens intressen. Det kan vara 
förändringar som att tillverka pilkojor, och andra små gömställen om detta ligger i fokus för 
barnens lek.   

Förslag om fortsatt forskning 
Efter vad vi tagit del av är utomhus och lärande ett område som det forskas omkring mycket 
just nu. Men när det gäller att intervjua barn för att se det ur deras perspektiv är det svårare att 
hitta information. Vi tycker det vore intressant att kunna forska vidare om barns tankar, men 
då gå mer på djupet om barns inflytande när det gäller utomhusvistelsen och om barnen får 
vara med och påverka utomhusmiljön. Det skulle även vara intressant att kunna ta reda på hur 
mycket utomhusvistelsen påverkar barns inlärning. 
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Tack 
Ett stort tack till alla barn som var med i vår undersökning och som ställt upp under 
intervjuerna. Utan dessa barns medverkan  hade det inte blivit någon uppsats. Vi vill även 
tacka barnens vårdnadshavare som tillåtit oss intervjua deras barn. Ett varmt tack till vår 
handledare Maud Ihrskog som har varit ett stort stöd. Även ett tack till våra respektive 
familjer och vänner som har varit förstående och haft stort tålamod med oss under denna tid. 
Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete, intressanta diskussioner och för alla glada skratt 
tillsammans. Sist men inte minst vår maskot, hunden Betty, som gjorde allt arbete lättare 
genom sin närvaro. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till barnen 
 

• Berätta för mig vad du/ni leker ute? 
• Berätta för mig om du/ni lärde dig/er något då? 
• Berätta hur du/ni gjorde när du/ni lärde dig/er det? 
• Kan du/ni lära dig/er något annat utomhus, i så fall vad? 
• Finns det något som du/ni skulle vilja lära dig/er när du/ni är utomhus? 
 

Följdfrågor kommer att se olika ut beroende på hur barnet/barnen svara på frågorna. 
 
Om barnen svarar att de inte lär sig något ute så har vi några frågor i reserv här 
 

• Berätta för mig vad gör du/ni när du/ni är utomhus. 
• Berätta för mig vad du/ni har lekt ute. 
• Vem leker du/ni med när du/ni är utomhus? 
• Vad gör du/ni och dina/era kompisar när ni är ute och leker? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som går sista terminen på lärarutbildningen med inriktning förskola. Vi ska 
skriva en uppsats om barns lek och lärande utomhus Detta är något som intresserar oss väldigt 
mycket och som vi vill fördjupa våra kunskaper om. Genom att intervjua era barn tänker vi 
fråga dem om hur de ser på sitt eget lärande utomhus.  
 
För att  vi skall få lov att intervjua ert barn måste vi ha en underskrift av er. Barnen kommer 
att förbli anonyma och de kan själva bestämma när de vill avsluta intervjun. Detta grundar sig 
på de forskningsetiska principerna. Materialet skall analyseras och endast användas till 
forskningsändamål. 
 
I medföljande blankett ber vi er skriva under om ert barn får deltaga eller inte. Påskriven 
blankett  går bra att lämna till pedagogerna på ert barns förskola. 
 
Om ni undrar något eller vill veta mer om vår studie är ni välkomna att höra av er. 
 
Vänliga hälsningar 
Marita Drotz-Lundin – mailadress: xxx 
Helen Norman – mailadress: xxxx 
Charlotta Stockedahl- mailadress: xxxx 
 
Handledare- Maud Ihrskog telefonnummer: xxx-xxx  
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Svarsblankett  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vi godkänner                                              Nej, vi godkänner inte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
………………………………………………………………………… 
 
 
Namnförtydligande: …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


