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Sammanfattning 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka lärares uppfattningar om lek och lärande i utemiljö. 

För att uppnå vårt syfte har vi genomfört intervjuer med lärare verksamma i förskolor som är 

anslutna till Friluftsfrämjandets pedagogiska inriktning I Ur och Skur.  

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonar lekens betydelse för lärandet och att barn ska få 

tillfälle att leka och lära både inomhus och utomhus. Läroplanen och nuvarande svensk 

pedagogisk forskning inom förskolan tar sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv där lek och 

lärande inte skiljs åt. Barn ses som kompetenta, det vill säga de har inneboende kunskaper 

som blir synliga i gemenskapen med andra. I barns livsvärld är lek och lärande inte åtskilda 

och därför bör vuxna och lärare inte heller göra denna uppdelning. För att komma igång med 

sin lek behöver barn en lugn och trygg miljö, något som de vuxna kan vara med att skapa. När 

barn leker tillsammans lär och utvecklar de många olika förmågor, både av varandra och 

spontant när de leker. Bland annat utvecklar de sin fantasi och kreativitet, sin sociala och 

kommunikativa kompetens samt sin kroppsuppfattning.  

 

Efter genomförd studie har vi funnit att utemiljön erbjuder många tillfällen till lek och 

lärande. Utifrån intervjuerna framkom att miljön och dess utformning påverkar vilken typ av 

lek barnen ägnar sig åt, och därmed får miljön också konsekvenser för vad barn lär när de 

leker. Alla lärarna betonade att det blir färre konflikter i utemiljö, framför allt i skogen. 

Lärarna anser att deras uppgift är att ge barnen stöd och hjälp, exempelvis för att komma 

igång med leken eller utveckla den. De vill skapa miljöer som inbjuder till lek samt ge barnen 

den tid de behöver för att leken ska kunna komma igång, fortlöpa och avslutas. Lärarna har 

genomtänkta aktiviteter med barnen där syftet är att det ska vara roligt och lekfullt men 

samtidigt lärorikt. Vid planeringen av aktiviteter försöker de få in de strävansmål som finns i 

förskolans läroplan, framför allt är matematik och språkutveckling i fokus. 
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1 Inledning 

”Varför inte lära genom att leka, det är det lättaste och roligaste!” Detta citat kommer från en 

av lärarna som vi har intervjuat och kan på något sätt beskriva innehållet i denna uppsats.  

 

Lek och lärande är något som upptar vårt intresse. Vi går båda lärarprogrammet med 

inriktning mot yngre åldrar och vill därför undersöka leken och lärandet i förskolan. Genom 

erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och tidigare arbete i förskolan har vi kommit 

i kontakt med detta område men vi är övertygade om att det finns mycket mer att utforska 

inom lek och lärande. Bland annat har vi upptäckt att lek och lärande i utemiljö är ett tämligen 

outforskat område, trots att barnen på de flesta förskolor är ute och leker varje dag. 

 

De allra flesta barn tycker det är roligt att leka. I förskolan har leken en given plats och barnen 

får leka fritt under en stor del av dagen. Under den fria leken får barnen oftast bestämma helt 

och hållet själva vad de ska göra. Därmed skiljer sig stunderna av fri lek från andra styrda 

aktiviteter i förskolan (Hjorth 1996). Av tradition har den vuxnes uppgift varit att inte störa 

barnen när de leker utan endast ge hjälp och stöd om så behövs (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006, Olofsson 1987). Lärarstyrd aktivitet innebär att den vuxne/läraren har 

ansvaret för aktiviteten. Läraren planerar för en aktivitet som hon/han anser barnen behöver, 

därmed blir barnens inflytande begränsat (Hjorth 1996).  

 

Förskolans läroplan, Lpfö 98, betonar lekens betydelse för lärandet. Den lyfter fram en rad 

olika fördelar med leken och visar på hur lek kan bidra till lärande. 

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö 98, s 6).  

 
Skolverkets (2005) allmänna råd förtydligar läroplanens innehåll. Där uttrycks det tydligt och 

klart att alla som arbetar i förskolan förväntas integrera lek och lärande. Leken ses som ett 

redskap i arbetet med barns lärande. De som arbetar i förskolan ska ge barnen de 

förutsättningar de behöver för att kunna leka. Det handlar bland annat om att ge barnen tid, 

samt ge dem möjlighet att leka i miljöer som stimulerar deras lek.  
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Det är inte alltid enkelt att integrera lek och lärande. Eva Johansson och Ingrid Pramling 

Samuelsson (2006) menar att detta beror på att vi vuxna har lärt oss att separera lek och 

lärande, barn gör inte denna indelning. För att lärare ska kunna integrera lek och lärande krävs 

därför att de på nytt försöker tänka och vara som ett barn. Lek och lärande är inte samma sak, 

trots det finns det några gemensamma drag som utmärker både lek och lärande. Dessa är 

fantasi och kreativitet, samt kontroll och makt. Genom att känna till dessa gemensamma drag 

underlättas möjligheten att se lärandet i leken och att göra lärandet lekfullt för barnen 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2006). 

  

I förskolan ska således barnen få möjlighet att leka, lära och utvecklas. De som arbetar i 

förskolan har ett gemensamt ansvar för att detta ska bli möjligt. Förskolans läroplan preciserar 

detta ytterligare då den betonar att barnen ska ges möjlighet att leka och lära i olika miljöer, 

både inomhus och utomhus. 

  
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 (Lpfö 98, s 7). 
  

Ett gemensamt intresse vi har är naturen och utemiljöns möjligheter och därför har vi valt att 

studera hur förskolor kan använda utemiljön i ett pedagogiskt syfte. Detta gör vi genom att 

undersöka lärares uppfattningar om lek och lärande i utemiljö. Vi anser att det är ett relevant 

ämne med tanke på vad läroplanen betonar och att det ännu inte finns så mycket forskning 

inom detta område. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar lärare har om lek och lärande i 

utemiljö. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågor: 

- Hur kan lek i utemiljö bidra till lärande? 

- Hur ser lärare på sin roll i leken? 

- Hur resonerar lärare vid planeringen av aktiviteter i utemiljö?  
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1.2 Avgränsningar och beskrivning av begrepp 

I den här uppsatsen använder vi genomgående begreppet lärare för alla pedagogyrken i 

förskolan; såsom barnskötare, förskollärare och lärare mot yngre åldrar. Detta för att använda 

ett gemensamt begrepp vid benämningen av dessa.  

  

Vår avsikt är inte att ge en generell bild av lärares uppfattningar, det kan vi inte göra med 

tanke på studiens begränsade omfattning. Vi har valt att intervjua tre lärare som arbetar i 

förskolor som är anslutna till I Ur och Skur, och vill lyfta fram deras uppfattningar. 

Anledningen till detta val var att barn och vuxna på dessa förskolor vistas ute större delen av 

dagen. Vi ansåg det därmed intressant att intervjua dessa lärare och vi hade förhoppningen att 

deras uppfattningar skulle vara väl grundade i erfarenheter från området. 

 

Det som barn lär i leken kanske inte alltid är specifikt för lek i inne- respektive utemiljö. 

Vissa förmågor kan barn lära och utveckla både inomhus och utomhus, men vårt syfte är inte 

att göra en jämförelse mellan dessa olika miljöer, utan vårt syfte är att redovisa de intervjuade 

lärarnas uppfattningar.  

 

I den här uppsatsen har vi valt att fokusera på den gemensamma leken i förskolan och dess 

betydelse för lärandet. Därmed har vi medvetet valt att inte fokusera på leken som ett värde i 

sig, utan som ett medel för lärande. Med gemensam lek menar vi den lek när barn leker 

tillsammans, med eller utan vuxen. Samtidigt går det inte att göra några absoluta 

avgränsningar med tanke på att denna uppsats bygger på intervjuer av lärare och deras 

uppfattningar. Vi kommer dock att försöka avgränsa oss till den gemensamma leken i den 

utsträckning det är möjligt.  

 

Vi är medvetna om att våra frågeställningar är av vid och allmän karaktär. Om frågorna är av 

allmän karaktär finns det en risk att svaren också blir allmänt hållna och därmed kan det bli 

svårt att få fram specifika och detaljerade svar. Eftersom lek och lärande i utemiljö är ett 

tämligen outforskat område vill vi ändå göra denna studie med förhoppningen att få fram 

värdefull kunskap.  

 



   4 

1.3 I Ur och Skur 

Här vill vi introducera I Ur och Skur och dess verksamhet för läsaren eftersom vi valt att 

intervjua lärare som arbetar i förskolor med denna profil. I samband med intervjuerna fick vi 

ta del av den metodbok som I Ur och Skur använder. Vi fann det intressant eftersom vi inte 

hade så mycket kunskap om I Ur och Skur innan vi påbörjade denna studie. I samband med 

intervjuerna fick vi gå runt i lokalerna och noterade då att en I Ur och Skur-förskola ser ut 

som vilken förskola som helst. Därmed skiljer sig dessa förskolor från så kallade utedagis där 

det endast finns en mindre hemvist.  

 

I Ur och Skur-förskolor och -skolor är anslutna till Friluftsfrämjandet, skolorna har dock inte 

blivit så vanliga än. De arbetar efter läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98. Lärarna som arbetar 

inom I Ur och Skur har förutom den vanliga lärarutbildningen även gått Friluftsfrämjandets 

utbildning för att bli I Ur och Skur-ledare. Dessutom är det obligatoriskt att kontinuerligt gå 

olika fortbildningskurser som Friluftsfrämjandet ger. I deras metodbok framkommer att 

grundtanken är att barnet ska få uppleva och lära om naturen i den rätta miljön, med alla sina 

sinnen och med hela sin kropp. På så sätt minns barnet bättre. Ett ämnesintegrerat arbetssätt 

gör att barnet får sammanhang och helhet. Syftet med I Ur och Skurs pedagogik är att barnet 

ska få positiva upplevelser av naturen genom att vistas där. På detta sätt ska barnets intresse 

för naturen väckas och stimuleras. I förskolan finns tre olika grupper för barnen beroende på 

deras ålder, dessa är Knopp, Knytte och Mulle. Lärarna ska vara på barnets nivå och vara 

medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerare för att stimulera dess lärande 

och upptäckarlust. Metodboken ger bland annat tips och idéer till lärarna hur de kan utforma 

aktiviteter kring olika teman. Vid varje aktivitet finns ett utdrag ur Lpfö 98, vilket tydligt 

visar på ett samband med läroplanens mål (Andersson & Westerlund 2008). På I Ur och Skur-

förskolor vistas barn och lärare ute större delen av dagen. Därför ansåg vi att det skulle vara 

intressant att undersöka dessa lärares uppfattningar om lek och lärande i utemiljö. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Efter inledning och formulering av våra forskningsfrågor samt beskrivning av I Ur och Skur, 

ger vi en teoretisk bakgrund till det vi ämnar undersöka. Där studerar vi forskning om lek och 

lärande, samt forskning om utemiljön och dess konsekvenser för barns lek och lärande. Sedan 

följer en beskrivning av den metod vi använt oss av under intervjuundersökningen. Därefter 
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presenterar vi vårt resultat av intervjuerna med lärarna. Detta resultat analyseras och 

diskuteras samt kopplas till våra forskningsfrågor. Vi kommer även att delge våra tolkningar 

och reflektioner kring resultatet. 
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2 Teoretisk bakgrund  

Här tar vi upp de teorier om lek och lärande i svensk pedagogisk forskning som vi anser är 

relevanta för vår undersökning. Vi utgår från Birgitta Knutsdotter Olofssons (1987, 1991) 

lekteori samt Eva Johanssons och Ingrid Pramling Samuelssons (2006) forskning kring lek 

och lärande i förskolemiljö. Vi tar även upp Pia Williams (2001) forskning kring barns 

samlärande. Det har däremot inte varit enkelt att finna forskning om lek och lärande i 

utemiljö, då det inte finns mycket om detta på vetenskaplig nivå. Därför har vi koncentrerat 

oss på forskning om lek och lärande och sedan försökt föra samman det med forskning där 

utemiljön är i fokus. Fredrika Mårtensson (2004) har studerat barns lek och hur den påverkas 

av utemiljöns utformning. Anders Szczepanski (2008) har undersökt lärares uppfattningar om 

hur utemiljön kan användas i undervisningen. Vi menar att deras forskning går att föra 

samman med övriga teorier om lek och lärande som vi tar upp. I första hand är leken vårt 

fokus. Därför börjar vi med att beskriva vad som utmärker leken. Vi bygger sedan vidare på 

detta genom att se hur lek och lärande kan integreras och vad det är som utmärker lärandet. 

Till sist berör vi det som är specifikt för lek och lärande i utemiljö.  

 

2.1 Lek 

Vi har valt att ta vår utgångspunkt i svensk pedagogisk forskning inom förskolan och börjar 

med att ge en tillbakablick av lekens historiska utveckling i svensk förskola. Därefter 

beskriver vi utmärkande drag och förutsättningar för lek. 

 

2.1.1 Historisk tillbakablick 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet uppstod de första föregångarna till dagens 

förskolor i Sverige. Det var en följd av industrialismen och allt fler arbetande kvinnor i landet. 

Synen på lek har varierat under den svenska förskolans utveckling. Leken har hela tiden haft 

en viktig del i förskolan men de vuxnas förhållningssätt och roll i leken har varierat. Friedrich 

Fröbel skapade barnträdgården i slutet av 1800-talet. Han menade att barnen skulle ha 

möjlighet att leka fritt eftersom detta gynnade deras utveckling. Denna uppfattning finns kvar 

i dagens förskolor. Fröbel ansåg att barnet var utrustat med allt som det behövde redan från 

början och att dessa färdigheter visades vartefter barnet utvecklades. Barnet var ändå formbart 

så de vuxna kunde fostra och forma barnet till en ansvarsfull medborgare. Temaarbeten har 

varit centrala i förskolans verksamhet men har gått under olika benämningar. Tanken var att 
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skapa en balans mellan fri och styrd aktivitet. Till en början kopplades leken till teman och 

den blev därmed mycket styrd och reglerad. Efter Barnstugeutredningen på 1970-talet och 

Pedagogiska programmet 1987 skildes leken alltmer från temaarbetet och leken blev en 

aktivitet som barnen ägnade sig åt själva, utan inblandning av vuxna. Leken sågs som en 

aktivitet där barnen bearbetade upplevelser och händelser, den gav även tillfälle till 

avkoppling. Det var de lärarstyrda aktiviteterna som var viktigast och dagen splittrades upp i 

olika aktiviteter. Därmed fick barnen inte tillfälle till långa egna lekpass så leken hann ofta 

inte komma igång ordentligt. De vuxna visade inget intresse för att delta i barnens lek. För att 

ge leken en framskjuten plats uppstod under 1990-talet ett intresse att utveckla en 

lekpedagogik där den vuxnes roll i leken betonas. Birgitta Knutsdotter Olofsson har haft en 

betydande roll inom lekpedagogiken (Hjort 1996). Nedan kommer vi att beskriva hennes 

lekteori närmare.  

 

2.1.2 Perspektiv på lek  

Under historiens gång har en rad olika forskare utvecklat teorier om lek. De ser på leken ur 

olika perspektiv och betonar därmed olika aspekter. Birgitta Knutsdotter Olofsson (1987, 

1991) är en av de lekforskare som brukar klassificeras som kommunikationsteoretiker. 

Utmärkande för kommunikationsteoretikerna är att de betonar de kommunikativa och sociala 

aspekterna i leken (Hjort 1996). Som vi nämnt i inledningen vill vi fokusera på den 

gemensamma leken och dess betydelse för lärandet. Gemensam lek kräver kommunikation 

och samspel av något slag och därmed anser vi att det är lämpligt att betrakta leken ur ett 

kommunikationsteoretiskt perspektiv. 

 

2.1.3 Utmärkande drag och förutsättningar för lek 

Leksignalen är ett begrepp som Olofsson (1987, 1991) använder för att beskriva vad som 

utmärker lek. Hon menar att människan kommunicerar ”detta är lek” på olika sätt, till 

exempel med hjälp av ansiktsuttryck, gester och verbala uttryck. Genom att signalera lek talar 

människan om att det hon gör är något annat än vad det ser ut att vara. Det är inte på riktigt 

utan på låtsas. Enligt Olofsson (1991) är det viktigt att barn lär sig förstå leksignalen och att 

de själva kan signalera lek. Barn lär sig detta genom att vara tillsammans med andra barn och 

vuxna. Leken har en början och ett slut och de som leker bestämmer om det är lek. Allting 

kan hända i leken, det finns utrymme för det omöjliga och förbjudna samt för att prova på nya 

saker utan att det ger obehagliga konsekvenser. Verkligheten förvandlas i leken då den ger 
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plats för deltagarnas fantiserande. Deltagarna kan ge sig hän åt leken helt och fullt och när de 

blir så uppslukade och engagerade glöms allt annat bort (Olofsson 1987, 1991). 

  

Olofsson (1987, 1991) har utvecklat tre regler som hon menar måste upprätthållas för att 

samspelet med andra barn ska fungera i leken. Dessa är samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande. Reglerna innebär att de som leker tillsammans är eniga om att och vad de leker, 

att de är på samma nivå oavsett ålder och styrka samt att initiativ och bestämmande delas av 

de som leker tillsammans. Det är inte en som bestämmer hela tiden. 

 

Barn behöver en lugn och trygg miljö för att kunna komma igång med sin lek. Först då kan de 

koncentrera sig på leken och glömma allt runt omkring. Därmed är det negativt om barnen 

ofta avbryts i sin lek för att gå ut/in, äta och så vidare (Olofsson 1987, 1991). Omgivningen 

har betydelse för om barnen är trygga. Är det platser som inger lugn blir barnen också lugna 

och kan leka avslappnat (Mårtensson 2004). Genom att vuxna/lärare sitter ner och finns till 

hands för barnen inges ett lugn. Som vi nämnt ovan har det tidigare i förskolans historia 

ansetts att vuxna inte ska blanda sig i barns fria lek, utan barnen ska få leka ostört. Idag 

däremot anses den vuxne ha en viktig roll i barns lek. Det är dock viktigt att de känner av 

situationen och går in i leken på barnens villkor. Ibland vill barnen vara i fred och leka för sig 

själva och då är det viktigt att den vuxne kan läsa av och acceptera detta. Vuxna har en viktig 

uppgift när det gäller att se till så leken utvecklas och fortgår. De kan komma med lösningar 

på problem som uppstår, ta en roll i leken när det behövs och ingripa när leken håller på att 

urarta. De kan även engagera många barn att leka tillsammans och hjälpa de som har svårt att 

komma in i leken (Olofsson 1991). 

 

2.2 Lek och lärande 

I förskolans tidigare tradition har lek och lärande skiljts åt. De lärarstyrda aktiviteterna 

innehöll aspekter av lärande. Där var syftet att barnen just skulle lära sig något. Leken 

däremot skulle vara lustfylld och på barnens initiativ. Lärarna skulle inte störa i leken och 

leken sågs inte som en aktivitet av lärande. 1996 blev förskolan en del av det svenska 

utbildningssystemet och 1998 kom förskolans egen läroplan. Då kom också kravet att arbeta 

mer målrelaterat (Johansson & Pramling Samuelsson 2006). I förskolans läroplan betonas en 

helhetssyn på lek och lärande. Barnet ska få tillfälle att lära i meningsfulla sammanhang och 

lekens betydelse för lärandet betonas.   
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2.2.1 Gemensamma drag i lek och lärande 

Lek och lärande är inte samma sak. Trots det finns det några gemensamma drag som utmärker 

både lek och lärande, dessa är kreativitet, fantasi, kontroll och makt (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006). Nedan beskriver vi dessa drag närmare.  

 

De båda begreppen fantasi och kreativitet har en liknande innebörd. De innefattar båda 

moment av nytänkande. Har människan fantasi och är kreativ kan hon se andra/nya 

möjligheter än de som tas för givet i den rådande situationen. Hon har möjlighet att i tankens 

värld förflytta sig. Fantasi kan vara en synonym till kreativitet samtidigt som begreppet 

kreativitet innefattar något mer. En person som är kreativ har förmågan att använda tidigare 

erfarenheter på ett nytt sätt, hon uppfinner och nyskapar. Det finns drag av kreativitet i leken, 

barn använder sådant de sett och hört på ett nytt sätt. En person med fantasi har förmågan att 

förflytta sig bortom det som sker här och nu (Johansson & Pramling Samuelsson 2006). Som 

vi sett ovan är ett utmärkande drag för leken dess karaktär av ”som om/på låtsas”. Det som 

sker i leken är inte vad det ser ut att vara för den som står utanför och tittar på, men det kan 

vara högst verkligt för den som leker (Olofsson 1987, 1991). Förmågan att kunna låta något 

föreställa något annat är av betydelse också i lärandet. Vi skulle kunna säga att fantasi och 

kreativitet förekommer i leken och är nödvändig i lärandet. I leken och lärandet sker även 

någon form av samspel. I dessa samspel förekommer kontroll och makt på något sätt. En 

person som utövar kontroll har makt, alltså hör dessa begrepp ihop. Hur stort utrymme för 

delaktighet och inflytande som ges beror alltså på den som har makt (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006). 

 

2.2.2 Perspektiv på lärande 

När vi ser till lärande utgår nuvarande forskning och förskolans läroplan från ett relationellt 

perspektiv. Med det menas att barn lär sig tillsammans med andra och alla ses som 

medskapare. Centrala sammanhang är det sociala och kulturella. Barnet ses som kompetent 

men dess förmågor kommer fram först i mötet och samspelet med andra (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2006, Williams 2001).  Helheten, relationerna med andra och 

sammanhanget i vilket barn lär är viktiga, och kommunikationen blir central (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2006). Läraren har en viktig uppgift att lyfta fram barns olika 

kunskaper och erfarenheter. Alla barn är kompetenta och har lika viktiga åsikter och 

erfarenheter som bör tas på allvar. Det väsentliga är att olika kunskaper kommer fram så det 
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blir en mångfald av lärande (Johansson & Pramling Samuelsson 2006, Lpfö 98, Williams 

2001).  

 

2.2.3 Lära av varandra 

Lärande sker inte bara i skolans värld utan överallt där människor är tillsammans finns det 

möjlighet till lärande. Vi lär oss något av andra människor bara genom att vara tillsammans 

med dem. Barn lär av varandra då de är i förskolan, men barn lär sig inte bara av sin bästa 

kompis utan de lär av varandra oberoende av om de är vänner eller inte. Barns ålder spelar 

inte heller någon roll för lärandet. Det är inte bara yngre barn som lär av äldre barn, det kan 

även vara tvärtom. Det kan ses som självklart att den som vet mindre kan lära sig något av 

den som vet mer, men det sker oftast ett ömsesidigt lärande. Den som har mer kunskap inom 

något område lär sig också något, bland annat får den personen ett större självförtroende 

(Williams 2001). Förskolans läroplan, Lpfö 98, lyfter fram vikten av att barn lär av varandra. 

Det är alltså inte bara den vuxne/läraren som har en betydelsefull roll i barns lärande. 

Williams (2001) menar dock att den roll som den vuxne har för barns lärande inte får 

glömmas bort. Lärarens roll är viktig då det bland annat är lärarens uppgift att visa för barnen 

att det finns olika sätt att tänka och lösa problem. Detta kan läraren göra genom att lyfta fram 

de olika sätt att tänka som finns i barngruppen, på så sätt utökas barnens möjlighet att lära av 

varandra. Lärarens attityd och förhållningssätt spelar i detta sammanhang en roll.  

 

När barn leker blir det ibland konflikter. I alla relationer blir makt och kontroll synligt på 

något sätt. Detta gäller även relationer mellan barn (Williams 2001). Johansson (1999) menar 

att etiska konflikter kan bidra till att barn lär sig något. När barn är elaka mot andra barn vill 

de ibland medvetet såra dem. Efter att de ser den andres reaktion förstår de oftast att de gjort 

något fel och vill rätta till det. De vill egentligen inte skada andra utan vill att de andra barnen 

ska må bra och vara glada. Det är alltså först när de ser att det andra barnet reagerar som de 

förstår konsekvenserna av sina handlingar. Johansson (1999) menar att lärarna kan göra en 

lärandesituation av konflikter genom att prata med barnen och ställa frågor om hur de kan 

göra när det uppstår konflikter. Ofta rör konflikterna saker som barnen vill ha. Har ett barn en 

leksak som ett annat barn också vill ha kan de lätt bli osams om den. Barnen hävdar sin rätt 

till sakerna eftersom de är viktiga för dem och de är inte villiga att ge bort sakerna till någon 

annan. Johansson (1999) nämner de tre aspekterna kontroll, tid och makt som förutsättningar 

för barnens rätt till saker. Hon menar att om ett barn har ett föremål så har barnet kontroll över 
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det. Ingen annan tillåts ta det eller använda det. Den som först gör anspråk på ett föremål har 

rätt till det men det kan även vara så att ett barn tar ett föremål från någon annan. Om det 

barnet hävdar sin rätt till det genom att visa sin styrka kan det få föremålet i alla fall.  

 

Lev S Vygotskij, Jean Piaget och William Corsaro har utvecklat olika teorier om samspelets 

betydelse. Dessa teorier har fortfarande inflytande inom svensk pedagogisk forskning. Både 

Williams (2001) och Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har tagit sin utgångspunkt i 

dessa teorier. Nedan ska vi redogöra kort för dessa eftersom vi menar att de belyser på olika 

sätt hur barn kan lära av varandra. 

 

Vygotskij betonade samspelets betydelse för barns utveckling och talade om den proximala 

utvecklingszonen. Han menade att genom att samspela med mer kunniga kamrater och/eller 

vuxna kan ett barn klara av det som hon/han inte skulle klara själv. Så småningom klarar 

barnet även detta själv och kan gå vidare till nästa nivå med hjälp av andra (Williams 2001). 

 

Piaget menade att det finns saker som barn endast kan lära sig genom samspel med andra 

barn. Exempelvis krävs det att barn samarbetar med andra barn för att de ska kunna utveckla 

moraliska värden. Piaget menade att barn lär av varandra eftersom de befinner sig på samma 

nivå, de talar ett språk som de emellan förstår. Vidare menade han att konflikter mellan barn 

gör att de tvingas se saker och ting ur ett annat perspektiv samt reflektera över sina egna 

uppfattningar. Därmed får de en större social och kommunikativ förmåga (Williams 2001).  

 

Corsaro har utvecklat en teori kring kamratgruppsinteraktion och betydelsen av 

kamratkulturer. Enligt Williams (2001) är han kritisk mot utvecklingspsykologin och dess 

ensidiga fokus på det individuella barnet. Istället vill han betona kamratgruppens betydelse 

för barns socialisation och utveckling. Corsaro visar på hur barn skapar kamratkulturer och 

vad som är viktigt i dessa kulturer, bland annat barns lek. Barn skapar lekar tillsammans 

utifrån de erfarenheter de har av verkligheten (Williams 2001).  

 

2.2.4 Lära i meningsfulla sammanhang 

Som framkommit ovan tar nuvarande forskning och läroplanen sin utgångspunkt i ett 

helhetsperspektiv där lek och lärande inte är åtskilda eftersom barns livsvärld inte är 

uppdelade i olika delar. Då blir att lära i meningsfulla sammanhang synligt. Som nämnts 
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tidigare blir barn uppslukade av leken när de är inne i den och glömmer allt annat. På samma 

sätt lär de som bäst när de är inne i något som helt upptar deras intresse (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2006). Detta kan utnyttjas av lärare genom att fånga lärandesituationer i 

leken. Om de tar vara på dessa situationer och går vidare med dem blir lärandet meningsfullt 

eftersom det sker i ett sammanhang. Då kan till exempel matematiska begrepp bli 

meningsfulla och begripliga för barnen på ett lättsamt sätt (Olofsson 1991). I förskolans 

läroplan står det att barnen ska stimuleras så de tycker det är roligt att lära sig nya saker, få 

nya kunskaper och erfarenheter. Barnen ska få möjlighet att ”använda matematik i 

meningsfulla sammanhang” (Lpfö 98, s 9). Även barns tal- och skriftspråk ska uppmuntras 

och tas till vara (Lpfö 98). För att barn ska uppleva matematik och skriftspråk som 

meningsfulla förutsätts att dessa görs synliga för barnen. Där har lärare och andra runt 

omkring barnen en viktig uppgift att visa att det är intressant och användbart (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2006).  

 

2.2.5 Lära i leken  

Innan vi går vidare och ser mer specifikt på lek och lärande i utemiljö vill vi lyfta fram vad 

barn spontant kan lära sig när de leker. Det vi tar upp är allmänt om vad barn lär när de leker 

och inte specifikt för lek i utemiljö. Genom att leka utvecklar barn sin sociala och 

kommunikativa kompetens, de lär sig tänka och reflektera (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006, Olofsson 1987, 1991) samt tränar sin kroppsuppfattning (Mårtensson 

2004). Nedan redogör vi för detta närmare. 

 

Barns fantasi och kreativitet utvecklas då de leker. I leken förvandlas föremål till något annat 

än vad de egentligen är. I leken sker lärande spontant och omedvetet. Samtidigt som barn 

leker lär de sig något utan att detta är deras egentliga syfte och det är inte heller lätt för dem 

att redogöra för vad de lärt sig i leken. Leken ger barn möjligheter till att tänka och reflektera 

över saker och ting, sådant de själva varit med om eller sett andra göra. När barn leker agerar 

de ibland som om de var en annan person, de intar en roll. De övar då förmågan att tänka och 

föreställa sig något okänt (Olofsson 1987).  

 

I leken utvecklar barn sin kommunikativa kompetens. När barn leker tillsammans förhandlar 

de ständigt om regler för leken. Utan samförstånd kan leken inte fortsätta. Även den 

metakommunikativa förmågan utvecklas genom att barn talar om leken. Kommunikation är 
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ett grundläggande inslag i all lek då barn leker tillsammans, både talspråk och kroppsspråk 

utvecklas i leken (Olofsson 1987,1991). 

 

När barn leker tillsammans utvecklar de social kompetens (Olofsson 1987). Förmågan att 

samarbeta, samt förmågan att känna medkänsla och empati tränas i leken. Som vi tagit upp 

tidigare lär sig barn de sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Dessa är 

nödvändiga för att leken ska fortgå (Olofsson 1987, 1991).  

 

I leken använder barn sin kropp på en mängd olika sätt. Genom att de låtsas att de är något 

annat när de leker rör de sig på olika sätt för att det ska passa det föreställda. De prövar med 

hela kroppen när de till exempel leker i snön; de rullar, kanar, hasar, smakar, pulsar, kryper. 

Därmed får de god kroppsuppfattning och lär känna och behärska sin kropp (Mårtensson 

2004). 

 

2.3 Lek och lärande i utemiljö 

Eftersom den här uppsatsen handlar om lek och lärande i utemiljö blir det angeläget att 

beskriva hur utemiljön påverkar barnens lek, samt vilka förutsättningar för lärande som 

utemiljön ger.  

 

2.3.1 Utemiljön och dess betydelse för lek och lärande 

Förskolegårdar kan se väldigt olika ut, trots det finns det naturligtvis likheter dem emellan. 

Det kan finnas olika lekredskap, såsom gungor, rutschbanor och klätterställningar. 

Förskolegårdens terräng kan variera, en del gårdar har kullar medan andra är platta, ibland 

finns det stora öppna ytor och ibland finns det träd och buskar. En del gårdar är stora, andra 

små (Mårtensson 2004).  

 

Mårtensson (2004) har studerat förskolegårdar och vilken betydelse gårdens utformning har 

för barns lek. Hon menar att barns lek påverkas av hur miljön ser ut, då olika miljöer 

inspirerar till olika lekar. Finns det öppna ytor springer barnen gärna omkring medan andra 

platser kan stimulera till mer stillsamma och undersökande aktiviteter. Enligt förskolans 

läroplan bör barnen få tillfälle att leka utomhus, både i planerad miljö och i naturmiljö. 

Barnen ska ges möjlighet att använda sin fantasi och kreativitet när de leker (Lpfö 98). Den 

största skillnaden mellan naturmiljö och planerad utemiljö är tillgången på material. I 
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naturmiljö finns det oftast en obegränsad mängd av lekmaterial, såsom stenar, pinnar etc. 

Detta gör att det blir färre konflikter mellan barnen eftersom de inte behöver bråka om vad 

som är mitt eller ditt. Naturmaterial stimulerar även barnen till att använda sin fantasi och 

kreativitet. Det är inte självklart vad en sten eller pinne kan användas till i leken (Mårtensson 

2004, Olofsson 1991). Miljön påverkar inte bara vad barnen leker utan även hur de leker. När 

barnen springer omkring på öppna ytor springer de ofta i grupper, flera tillsammans. Mer 

undanskymda platser där det finns klätterträd och naturmark med olika material kan 

underlätta för barnen att leka tillsammans i mindre grupper. Vissa platser gör det möjligt för 

barn att leka bredvid varandra utan att störa varandra (Mårtensson 2004). 

 

Som vi nämnt tidigare är det inte bara barns lek som påverkas av miljön, deras lärande 

påverkas också. Utemiljön skapar andra förutsättningar för lärande än vad inomhusmiljön gör. 

Platsen för lärande spelar roll. Lärande utomhus ger barnen möjlighet till att själva se och 

uppleva djur och natur. Barns lärande förstärks därmed genom att de får upplevelser och 

erfarenheter av djur och natur i sitt rätta sammanhang. De har även en möjlighet att lära sig 

något genom att använda alla sina sinnen; syn, smak, lukt, hörsel och känsel. Genom att få 

prova och använda sig av konkreta material i sitt rätta sammanhang stärks förståelsen och 

begreppsbildningen. Vi lär med hela kroppen och vissa kunskaper kräver praktisk träning för 

att befästas, exempelvis att lära sig cykla (Szczepanski 2008).  

  

2.4 Sammanfattning  

Innan vi går in på genomförandet av vår studie sammanfattar vi här den teoretiska 

bakgrunden.  

 

Synen på lek har förändrats under förskolans utveckling. Från att ha varit en aktivitet som 

barnen fått ägna sig åt för sig själva, har den blivit ett viktigt inslag i förskolans vardag där 

lärarens roll i leken ses som betydelsefull. Nuvarande forskning (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006, Williams 2001) utgår ifrån ett helhetsperspektiv där lek och lärande inte är 

åtskilda eftersom barns livsvärld inte är uppdelade i olika delar. Detta synsätt har vuxit fram 

mer och mer i och med att förskolan fick sin egen läroplan 1998 som betonar att barn lär och 

utvecklas genom leken. 
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Olofsson (1987, 1991) är kommunikationsteoretiker och har studerat barns lek och kommit 

fram till några utmärkande drag i leken. Bland annat har hon funnit att leksignalen är en 

förutsättning för att leken ska kunna komma igång och fortgå. Olofsson (1987,1991) menar 

att de sociala reglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande är nödvändiga för att barn 

ska kunna samspela med varandra i leken och för att leken ska bevaras. Hon anser även att 

barn behöver en trygg och lugn miljö för att de ska kunna komma igång med sin lek. 

 

När barn samspelar med varandra i leken lär de sig många olika saker, både av varandra och 

av själva leken. Williams (2001) samt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har forskat 

kring detta och tar sin utgångspunkt i teorier av Vygotskij, Piaget och Corsaro. Lärare i 

förskolan har en uppgift att visa på de olika kunskaper som finns bland barnen i gruppen så att 

de blir synliga för barnen. På det sättet kan barnen lära av varandra (Williams 2001). Det är 

även viktigt att barns lärande sker i ett för dem meningsfullt sammanhang, då lär de sig som 

bäst (Johansson & Pramling Samuelsson 2006). I leken utvecklar barn sin fantasi och 

kreativitet, de lär sig att kommunicera med varandra och att utveckla sitt språk (Olofsson 

1987, 1991). De tränar även sin sociala kompetens (Olofsson 1987) och får bättre 

kroppsuppfattning (Mårtensson 2004). 

 

Barns lek och lärande påverkas av den miljö de befinner sig i. Mårtensson (2004) menar att 

förskolegårdars utformning kan variera väldigt mycket och olika miljöer stimulerar till olika 

slags lekar. Skogens tillgång på naturmaterial är oftast mycket större än förskolegårdens 

tillgång på leksaker. Därmed blir det oftast mindre konflikter mellan barnen då de leker i 

naturmiljö (Mårtensson 2004). I naturen befästs kunskaper om djur och natur enklare än 

inomhus eftersom inlärningen sker i sitt rätta sammanhang (Szczepanski 2008). 

 

Utifrån denna teoretiska genomgång övergår vi till vår undersökning. Vi vill studera vilka 

uppfattningar några lärare har om lek och lärande i utemiljö, för att kunna jämföra deras 

uppfattningar med den forskning vi presenterat ovan. Utifrån vårt syfte har vi formulerat 

frågor som vi menar innefattar det centrala i förskolans vardag, det vill säga fri lek och 

lärarstyrda aktiviteter.  Vi är intresserade av att få reda på hur lärarna ser på relationen mellan 

lek och lärande samt hur lek i utemiljö kan bidra till lärande. Vi anser även att det är angeläget 

att ta reda på hur lärarna ser på sin roll i leken och lärandet. Som vi nämnt tidigare har 

lärarens roll i leken förändrats genom historiens gång, liksom synen på lärande. Vi är därför 

intresserade av att ta reda på hur några lärare uppfattar detta idag. 
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3 Metod 

Här beskriver vi den metod vi använt vid genomförandet av vår undersökning. Vi tar upp 

validitet och reliabilitet och etiska aspekter, vi beskriver våra intervjufrågor, vårt val av 

intervjupersoner samt beskriver genomförandet av intervjuerna. Till sist ger vi en kort 

presentation av intervjupersonerna. 

 

3.1 Metodval 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod eftersom vi anser att det ger oss en möjlighet att 

uppnå vårt syfte, som är att undersöka vilka uppfattningar lärare har om lek och lärande i 

utemiljö. Kvalitativa metoder ger ett djup på det som ska undersökas och fångar aktörernas 

egna uppfattningar, inte bara hur det är (Repstad 1987/2007). Vi ansåg att det skulle bli svårt 

att använda oss av kvantitativa metoder eftersom de inte ger detta djup. Kvalitativa metoder är 

flexibla på så sätt att det går att ändra riktning under arbetets gång och anpassa frågorna efter 

person och situation. Denna flexibilitet finns inte på samma sätt vid kvantitativa metoder, då 

exempelvis enkäter kan skickas ut (Repstad 1987/2007). Därför bestämde vi oss för att 

intervjua några lärare och på så sätt få reda på deras uppfattningar. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009) menar att kunskapen som kommer fram i intervjuer mest rör 

intervjupersonernas egna upplevelser och åsikter. Vi valde att använda semistrukturerade 

intervjuer för att få ett friare samtal än vid strukturerade intervjuer och få möjlighet att ställa 

följdfrågor. Strukturerade intervjuer ansåg vi vara alltför bundna och begränsade då de följer 

ett förutbestämt frågeschema. Ostrukturerade intervjuer å andra sidan är helt fria (Eliasson 

2006) och vi ansåg att det skulle bli svårt att få ut något av dem, då vi tänkte jämföra svaren 

från de olika intervjuerna med varandra. Forskningsintervjun ligger nära ett vardagligt samtal 

men intervjuaren har maktövertaget då hon/han bestämmer ämnet för samtalet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi försökte få till ett så naturligt samtal som möjligt utan att vara allför 

styrande, även om vi ibland styrde in samtalet om det avvek alltför mycket från ämnet. För att 

ytterligare kunna vara fria och inte behöva anteckna allt de intervjuade sa spelade vi in 

intervjuerna, efter att vi fått tillåtelse att göra detta. Fler fördelar med inspelning är att det går 

att lyssna flera gånger på intervjun och det går att skriva ut den ordagrant.  Nackdelar kan 

vara att det tar tid att lyssna igenom intervjuerna och skriva ut dem (Trost 1993/2005). Vi 

bedömde ändå att fördelarna övervägde och efteråt transkriberade vi materialet. När vi 

transkriberade valde vi att bara skriva ned vad som sades. Detta eftersom vi ansåg att tonfall, 
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pauser och så vidare inte var relevant med tanke på vårt syfte. Dock markerade vi om det var 

särskilda betoningar eller annat som vi ansåg viktigt för sammanhanget och resultatet. 

 

3.2 Validitet och reliabilitet 

Vår ambition är att eftersträva så hög validitet och reliabilitet som möjligt i vårt arbete. 

Reliabilitet betyder att undersökningen är pålitlig. Den beror alltså på noggrannheten i alla 

olika led i undersökningen och att detta redovisas (Bergström & Boréus red. 2000/2005). Med 

validitet, det vill säga giltighet, avses att metoden som används i undersökningen ska ge svar 

på den fråga som ställs (Bergström & Boréus red. 2000/2005, Repstad 1987/2007). Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att validiteten gör sig gällande vid omvandlingen från muntlig till 

skriftlig form. Det är möjligt att göra olika tolkningar av inspelade intervjuer, men skrivs 

intervjuerna ut så ordagrant och korrekt som möjligt ökar giltigheten vid analysen. För att 

minska riskerna att missförstå intervjupersonerna ställde vi följdfrågor om något kändes 

oklart. Genom att vi transkriberade intervjuerna stärktes giltigheten ytterligare (Kvale & 

Brinkmann 2009). Vi skickade den transkriberade intervjun till respektive lärare efteråt så de 

fick möjlighet att förtydliga, rätta till något eller på annat sätt komplettera det de sagt under 

intervjun. På så sätt menar vi att undersökningens pålitlighet ökar.  

 

3.3 Forskningsetik 

I vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets fyra krav på etiska överväganden. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 

betyder att forskaren ska informera deltagarna om syftet med studien, att deltagandet är 

frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Vidare innebär kraven 

att uppgifterna endast kommer att användas i studiesyfte, att forskaren informerar om var det 

färdiga resultatet kommer att publiceras samt att det färdiga resultatet är en allmän handling. 

De uppgifter forskaren samlar in ska behandlas konfidentiellt och vid rapportering ska inga 

namn eller personuppgifter gå att identifiera (Vetenskapsrådet 2003). Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att forskaren måste göra etiska överväganden genom alla delar av forskningen 

för att inte skada eller utsätta deltagarna för obehagligheter.  

 

Innan vi genomförde intervjuerna informerade vi lärarna om Vetenskapsrådets etiska 

principer (2003). Vi informerade även om vårt syfte med intervjun och frågade om vi fick 
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vara med i verksamheten en stund i samband med intervjun. Vi skrev ett informationsbrev till 

föräldrarna och skickade det till förskolorna för att föräldrarna skulle få vetskap om att vi 

skulle komma till deras barns förskola (se bilaga 1). Brevet valde lärarna att sätta upp väl 

synligt i hallen. 

 

3.4 Pilotintervju 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att vid pilotintervjuer testas hur frågorna som ställs 

uppfattas. Därför genomförde vi en pilotintervju för att se om våra frågor fungerade 

tillfredsställande i relation till vårt syfte eller om vi skulle behöva ändra dem. Vi ansåg att 

frågorna föll väl ut och att vi fick ut många värdefulla synpunkter. Vi fann dock att det skulle 

kunna bli ännu mer givande om vi i större utsträckning bad intervjupersonerna ge konkreta 

exempel. Även att ställa fler följdfrågor när lärarna använder vissa begrepp eller be dem 

utveckla eller förklara mer vad de menar trodde vi skulle ge mer säkra och riktiga svar. Efter 

pilotintervjun la vi till två frågor, där vi bad intervjupersonerna beskriva sin syn på lek 

respektive lärande och vad det innebär för dem. Detta för att kunna utgå ifrån deras perspektiv 

i fortsättningen av intervjun och inte tilldela dem våra perspektiv och synsätt. Trost 

(1993/2005) menar att det material som finns och som är betydelsefullt bör användas, även 

om det är en pilotintervju. Som vi nämnt tidigare ansåg vi att det framkom värdefulla 

synpunkter vid pilotintervjun, därför valde vi att ha med den i resultatet. 

 

3.5 Intervjufrågor 

Som vi beskrivit ovan valde vi att använda semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har 

utifrån vårt syfte formulerat en intervjumall (se bilaga 2). Tanken var att få till ett fritt samtal 

kring frågorna. Vi började med att samtala kring begreppen lek och lärande, för att ge lärarna 

möjlighet att delge sina uppfattningar om begreppens innebörd. Sedan övergick vi till att 

samtala om lek och lärande i utemiljö, där följande fyra huvudområden var i fokus; fri lek, 

samlärande, praktisk kunskap samt lärarstyrda aktiviteter. Dessa huvudområden använde vi 

som stöd under intervjun för att inte glömma bort att fråga om något väsentligt i förhållande 

till vårt syfte och våra frågeställningar. När vi samtalade om fri lek fick lärarna berätta hur de 

såg på sin roll i leken samt delge sina uppfattningar om den fria lekens betydelse för lärandet. 

Eftersom vi ville fokusera den gemensamma leken ansåg vi att det var angeläget att samtala 

kring begreppet samlärande och lärarna fick därför beskriva vad de anser att barn lär av 
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varandra när de leker i utemiljö. Vi var även nyfikna på vilka uppfattningar lärarna hade om 

praktisk kunskap, det vill säga vad barn kan lära när de vistas i utemiljö. Sedan samtalade vi 

om hur lärarna resonerar vid planeringen av aktiviteter i utemiljö, det vill säga vid lärarstyrda 

aktiviteter. Lärarna fick även beskriva hur de resonerar vid utformandet av utemiljön.   

 

3.6 Urval 

Vi kontaktade via telefon tre slumpvis utvalda förskolor som är anslutna till I Ur och Skur. 

Alla dessa verkade positiva till att medverka, men då vi senare skulle bestämma tid för 

genomförandet hade en förskola ändrat sig. Vi kontaktade då en fjärde förskola eftersom vi 

ansåg att det skulle bli för tunt underlag med bara två stycken. Då denna förskola var villig att 

ställa upp fick vi alltså tre stycken som underlag för vår undersökning. Vid kontaktandet 

bestämdes inte någon speciell lärare som vi skulle intervjua på två av förskolorna utan det 

hade lärarna bestämt tills vi kom dit. Den tredje förskolan hade bara en lärare som gått 

Friluftsfrämjandets utbildning och därför valde vi att intervjua henne.  

 

3.7 Genomförande  

Vi valde att vara med en stund på förskolorna och delta i verksamheten i samband med att vi 

genomförde intervjuerna. Eftersom vi visade oss intresserade för deras verksamhet och inte 

bara kom dit för att få vår intervju genomförd, tror vi lärarna kände sig uppskattade och gärna 

delade med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Vi menar att vi på detta sätt skapade 

goda förutsättningar för samtal vid intervjuerna. Ingen av de intervjuade lärarna var stressade 

utan vi kunde genomföra intervjuerna i lugn och ro. Det tog ca 40 minuter att genomföra varje 

intervju.  

 

Vi valde att vara med båda två under intervjuerna för att kunna komplettera varandras frågor 

och ställa fler följdfrågor än vad vi kanske hade kommit på om vi varit själva. Innan intervjun 

hade vi delat upp frågorna emellan oss. Genom att dela upp det på det sättet tyckte vi att vi 

fick intervjun att bli mer likt ett samtal. Det är även syftet med semistrukturerade intervjuer 

(Eliasson 2006). Vi lät intervjupersonerna välja plats för intervjun för att de skulle vara trygga 

i miljön, detta stämmer överens med vad Trost (1993/2005) anser. I slutet av intervjun fick 

lärarna tillfälle att lägga till något om de kände att det var något vi missat eller om det var 

något som behövde förtydligas.  
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3.8 Presentation av intervjupersonerna 

Nedan ger vi en kort presentation av de lärare vi intervjuat och de förskolor där de jobbar, 

observera att namnen är fiktiva. 

 

Ulrika är förskollärare och har jobbat många år inom barnomsorgen. Den förskolan hon 

jobbar på nu var från början en vanlig förskola men sen började en pedagog som var 

intresserad av I Ur och Skur-pedagogiken. Det ledde till att förskolan senare ansökte om att 

bli en I Ur och Skur-förskola. Vi uppfattar Ulrika som engagerad och spontan, hon berättade 

att hon gärna är med i barnens lekar då tillfälle ges.  

 

Anette är barnskötare och har också jobbat många år inom barnomsorgen. Hon har varit 

ideellt aktiv inom Friluftsfrämjandets barnverksamhet under många år, men för fem år sedan 

gick hon I Ur och Skurs grundkurs och har sedan dess jobbat med den pedagogiken. Vi 

uppfattar Anette som en lyssnande och lugn person hon berättade att hon vill finnas i barnens 

närhet för att lyssna in dem och hjälpa till då det behövs.  

 

Helena jobbade först på en vanlig förskola men några av dem som jobbade där blev 

intresserade av utomhuspedagogik. De utbildade sig då till utomhuspedagoger och gick sedan 

Friluftsfrämjandets I Ur och Skurutbildning. I samband med det startade de upp den förskola 

hon jobbar på nu. Vi uppfattar Helena som en reflekterande lärare, hon funderar mycket över 

sitt förhållningssätt gentemot barnen. Hon berättade att hon vill lyssna in barnen för att ge 

dem ett positivt och rättvist bemötande. 
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4 Resultat  

Här redovisar vi det som framkom vid intervjuerna med lärarna. För att det ska bli 

överskådligt och enklare att jämföra lärarnas uppfattningar har vi valt att redovisa resultatet 

under följande fyra teman; Utemiljön och dess möjligheter, Lära i leken, Lärarnas 

förhållningssätt samt Lärarnas didaktiska val. Dessa teman växte fram under bearbetningen 

av intervjumaterialet, vi gjorde en indelning som skulle göra det möjligt för oss att besvara 

våra frågeställningar. Under temat Utemiljön och dess möjligheter, tar vi upp miljöns 

utformning och hur miljön påverkar barnens lek. Lärarna som vi intervjuat ser nästan bara 

fördelar med att vara ute, den enda nackdelen de nämner är att vädret ibland begränsar 

möjligheten för dem att vara ute, därför har vi valt denna positiva rubrik. Vid intervjuerna 

nämnde lärarna olika förmågor som barnen lär och utvecklar när de leker, vi redovisar detta 

under temat Lära i leken. Vi menar att lärarnas uppfattningar om utemiljöns möjligheter samt 

vad de anser att barnen lär i leken är av betydelse för att kunna besvara frågan hur lek i 

utemiljö kan bidra till lärande. Under temat Lärarnas förhållningssätt beskriver vi hur lärarna 

anser att de bemöter barnen samt vilka förutsättningar de ger barnen för att de ska kunna leka. 

För att kunna besvara frågan hur lärare ser på sin roll i leken menar vi att det är av vikt att se 

närmare på lärarnas förhållningssätt, deras attityder och hur de bemöter barnen. Slutligen 

presenterar vi hur lärarna resonerar vid planeringen av aktiviteter, både vad gäller val av 

innehåll, sättet att förmedla det på och varför de gör det de gör. Detta tar vi upp under temat 

Lärarnas didaktiska val. Lärarnas uppfattningar om deras didaktiska val gör det möjligt att 

senare besvara frågan hur lärare resonerar vid planeringen av aktiviteter. 

  

I inledningen av den här uppsatsen valde vi att göra några avgränsningar. Bland annat hade vi 

för avsikt att fokusera den gemensamma leken, det vill säga när barn leker tillsammans med 

eller utan vuxen. Under arbetets gång har vi dock märkt att det finns vissa svårigheter med 

denna avgränsning. Helena berättade att barnen har behov av att få vara ensamma och därför 

leker för sig själva framför allt när de är i skogen. Anette menade att det är viktigt att lyssna in 

barnen för att förstå om de leker. Hon berättade att barn som går för sig själva kan vara mitt 

uppe i en lek. När lärarna talade om lärandet i leken nämnde de ibland sådant som barnen lär 

oavsett om de leker själva eller tillsammans med andra. Vi menar därför att det finns en 

svårighet med att göra en absolut avgränsning på denna punkt eftersom vi utgår från de 

intervjuade lärarnas uppfattningar. Dock kommer vi att försöka fokusera den gemensamma 

leken i den utsträckning det är möjligt och se hur den kan bidra till lärande. 
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4.1 Utemiljön och dess möjligheter  

Vi börjar med att ge en kort beskrivning av de tre förskolegårdarna för att ge en bild av hur de 

ser ut. Därefter beskriver vi andra platser där lärarna brukar vistas med sin barngrupp, oftast 

går de till skogen. Samtidigt som vi beskriver dessa platser redogör vi för lärarnas 

uppfattningar om utemiljöns möjligheter och hur miljön påverkar barnens lek. 

 

Gården på Ulrikas förskola är ganska liten men de har tillgång till en allmän gård som ligger i 

anslutning till förskolan. Där får barnen vistas för det mesta. På den egna gården finns 

sandlåda, lite buskar, ett litet hus och ett förråd med leksaker. Förskolan där Helena arbetar 

har en lite större gård än Ulrikas. Där finns en lekställning med rutschbana, två gungor, 

sandlåda, lite buskar mot staketet, ett leksaksförråd och ett tak under vilket det finns bord att 

sitta vid. Anettes förskola har en väldigt liten gård som består av sandlåda, ett litet hus och en 

gräsyta. På en del av gräset står bord och bänkar. 

 

Alla tre förskolorna har tillgång till en skog där de brukar vara olika mycket. Anette och 

Helena berättade att de är i skogen så ofta de kan. Anette brukar även gå till andra ställen i 

närområdet med sin grupp, till exempel lekplatser och en grusplan. Barnen får vara med och 

bestämma vart de ska gå. I skogen har de en speciell plats de går till varje gång. Där har 

Anette och hennes kollegor ordnat till en grillplats. De har även byggt ett vindskydd och en 

koja tillsammans med barnens föräldrar. De planerar att bygga ett nytt vindskydd eftersom det 

gamla blivit förstört. Det nya ska vara större och ha flera användningsområden. Bland annat 

ska det fungera som scen när barnen senare ska gå Luciatåg för föräldrarna. Anette menade att 

det är viktigt att göra utemiljön inbjudande för barnen. De ska uppleva att det är mysigt och 

avkopplande att vara i skogen. Tidigare har lärarna bundit upp stockar mellan några träd så 

barnen skulle kunna balansera på dem eller låtsas att det är en buss till exempel. Detta har 

dock blivit förstört nu. Anette menade att de lämnar fritt för barnen att använda sin fantasi och 

själva bestämma användningsområde för sakerna. Hon tycker att barnen har lättare för att 

komma igång med en lek i skogen eftersom där stimuleras fantasin. Miljön ger förutsättningar 

för olika lekar, menade Anette. Hon nämnde som exempel att det är mer spring i skogen, på 

gården är det mer stillsamma lekar. Anette berättade att barnen bygger upp lekmiljöer och 

nämnde som exempel att de brukar konstruera egna små samhällen i skogen och att 

naturmaterial kan bli olika saker som till exempel en smörgås. Även Helena berättade att de 

har konstruerat vissa saker i skogen. De har några olika ställen dit de brukar gå med barnen. 
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På ett ställe har de byggt en grillplats där de bland annat brukar fira Lucia. Annars lämnar de 

ganska mycket fritt till barnen att använda sin fantasi. Helena menade att barnen anpassar sin 

lek efter var de är i skogen, vad skogen kan erbjuda i form av material och egenskaper. Till 

exempel klättrar de mycket när de är vid stora stenar, är de vid en tjärn håvar barnen och tittar 

efter liv i vattnet, vid ett ställe bygger de kojor. Helena berättade vidare att de skulle vilja 

ändra mer på gården men att de inte får eftersom de bara hyr den. Bland annat skulle de vilja 

ta bort gungorna eftersom det bara finns två stycken och det ofta blir konflikter kring dem. 

Taket som finns på gården har de dock fått bygga själva. Syftet med det var att barnen kan 

sitta där under och rita och måla även om det regnar. På Ulrikas förskola är barnen i skogen 

en dag i veckan, de andra dagarna är de hemma på gården. De har ett ställe de brukar gå till 

varje gång, men om det regnar kan de stanna vid något annat ställe på vägen dit och leka där. 

Lärarna har inte byggt upp någonting i skogen utan de låter barnen leka fritt. Däremot har de 

klippt ur en stor buske på gården eftersom de upptäckt att populära platser på gården är buskar 

och andra platser där barnen kan leka ostört. Ulrika menade att de arbetar aktivt för att 

utforma lekmiljöer, och att dessa inte ska vara för konstruerade så att barnen får möjlighet att 

använda sin fantasi.   

 

Alla tre lärarna betonade att det blir färre konflikter när de är ute i skogen. Visst kan det bli 

konflikter i skogen också, men de går över mycket fortare. Lärarna tyckte att barnen leker 

bättre i skogen än på gården. Anledningen till det är tillgången på material, i skogen finns det 

så det räcker till alla och ingen behöver bli utan. På gården är däremot materialtillgången 

begränsad.  

 

Det finns hur många kottar som helst, hur många pinnar som helst. Man behöver aldrig bli osams 
om en sak (Ulrika).  
 

Lärarna berättade att de tycker att barnen lär sig av konflikter men hade svårt att uttrycka vad 

barnen lär sig konkret. Ulrika och Anette betonade att barnen leker många tillsammans i 

skogen. På gården delar de upp sig mera och leker två eller tre tillsammans. Samtidigt 

berättade Helena och Anette att skogen ger barnen möjligheter att gå för sig själva och hitta 

sin egna lilla vrå, vilket inte är lika lätt på gården. De stora ytorna i skogen möjliggör för 

barnen att gå ut och in i leken. Anette berättade hur några barn kan vara inne i en lek under en 

längre tid medan andra barn går ut och in i den leken.  
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Helena och Anette framhöll att barnen blir lugna och tillfreds av att vistas i skogen. Det finns 

möjlighet att gå för sig själv och andas ut, ta en paus från kompisarna. Anette berättade att 

hon vill att barnen ska få med sig en positiv upplevelse av skogen som de kan bära med sig 

hela livet, att de kan gå ut i skogen när det känns jobbigt i livet och ha skogen som ett 

andningshål och rekreation. 

 

Lärarna berättade att det som de såg som negativt med utemiljön är vädret. Ibland tillåter inte 

vädret att de kan vara ute, exempelvis om det är väldigt kallt. De vill alla att barnen ska få en 

positiv upplevelse av utevistelsen.  

 
Nackdelarna det är ju alltså vädret ibland […] är det liksom alldeles för kallt, man ser att de fryser 
då går vi ju in (Anette). 

 

4.2 Lära i leken 

Här beskriver vi lärarnas uppfattningar om vad barnen lär när de leker i utemiljö. Det som 

framkom vid intervjuerna angående lärandet i leken kanske inte alltid är specifikt för lek i 

utemiljö. Som vi nämnt i inledningen kan barn lära och utveckla vissa förmågor både 

inomhus och utomhus, men vårt syfte är inte att göra en jämförelse mellan dessa olika 

miljöer, utan vårt syfte är att redovisa lärarnas uppfattningar.  

 

Under intervjuns gång nämnde Ulrika en rad olika förmågor som hon menade att barnen lär 

och utvecklar då de leker tillsammans. Först och främst betonade hon social träning. Hon 

anser att det är viktigt att barn kan fungera socialt, det vill säga har social kompetens, för att 

de ska klara sig i livet. Vidare nämnde hon att barn lär sig turtagning. Barn som lärt sig 

turtagning leker inte bara på sina egna villkor, utan de kan leka tillsammans med andra barn. 

Ulrika menade att självkänslan utvecklas då de kan leka. Barnen lär sig även att dela med sig 

och vara en kompis. Ulrika påpekade också att barnen hjälper varandra. Det kan till exempel 

handla om att hjälpa varandra med att komma upp på en stor sten.  

 

Då är det inte alla som kan det [klättra upp på en stor sten] även om de är lika gamla. Då är de 
jätteduktiga och hjälper varandra så alla ska komma upp och få hoppa ner från stenen (Ulrika). 

 

Även Helena nämnde att barnen gärna hjälper varandra. De ber en kompis om hjälp istället 

för att fråga en vuxen. Genom att göra detta blir de bättre på att samarbeta. Barnen lär sig 

genom att kolla in varandra.  
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De lär sig samarbeta, de lär av varandra, de små tittar på de stora (Helena). 

  

Anette, som arbetar i en grupp där barnen är 1-5 år, berättade att de yngre barnen lär sig något 

genom att imitera äldre barn. När de yngre ser äldre barn hoppa från en stubbe vill de göra 

likadant. Men hon menade även att de äldre har något att lära av att vara tillsammans med 

yngre barn. När de äldre barnen hjälper någon som är yngre stärks deras självförtroende.  

 

Det är bra för stora barn att få lära de små, att få känna jag kan hjälpa dig (Anette). 

 

 

Balansträning var något som alla tre lärarna nämnde. Lek i utemiljö medför att barnen går på 

varierande underlag, därmed får barnen möjlighet att träna sin balans. Anette menade att 

utemiljön ger barnen utmaningar. Exempelvis kan de utmanas att klättra på stenar, kanske 

funderar barnet så här:  

 

Kan jag komma upp på stenen idag? Njae… kanske imorgon? Jag provar! (Anette) 

  

Barnen springer, klättrar och hoppar. Därmed stimulerar utemiljön barnen att träna hela 

kroppen motoriskt. 

 

Alla tre lärarna betonade sin roll som medupptäckare. När de ger sig ut i skogen har de oftast 

med en ryggsäck med förstorningsglas, böcker om djur och natur etc. Syftet är att tillsammans 

ta reda på något om exempelvis insekter eller löv barnen hittar när de leker.  

 

De upptäcker någonting och gör de det, då lär de sig någonting också. De upptäcker en myra och 
kanske är en av oss pedagoger med: Ja, men titta där, har den några ben? Ja det har den, hur många 
då? Ska vi försöka att räkna dom? (Anette) 
 

Ulrika berättar att hon gärna deltar i barnens lekar. Hon tar vara på de möjligheter hon får att 

föra in matematik och svenska i leken, genom att till exempel börja räkna eller sortera 

föremål, exempelvis kottar, tillsammans med barnen.   

 

Ulrika påpekade att sinnena tränas i leken, till exempel genom att barnen själva får uppleva 

och känna att en sten är hård, det är inte någon annan som talar om detta för dem. Anette 

menade att utemiljön utmanar kroppens alla sinnen.  
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4.3 Lärarnas förhållningssätt  

Här tar vi upp lärarnas förhållningssätt, deras attityder och hur de anser att de bemöter barnen, 

samt de villkor de ger barnen för att de ska kunna leka.  

  

Både Ulrika, Anette och Helena framhöll att de anpassar utevistelse och aktiviteter efter väder 

och årstid. Är det väldigt kallt ute är de inne eller bara ute en liten stund. 

  

Det beror lite på årstid hur mycket man är inne och ute, på väder och vind, hur kallt det är … men 
vi är ute så mycket som möjligt (Ulrika). 
  

Den här årstiden fokuserar vi mycket på att elda och bara vara ute. Vi hade avslutning med Mulle 
och Knytte igår, snart blir det Lucia och sen blir det skridskor och skidor efter jul. Sen kör vi igång 
igen i mars med Mulle och Knytte då man kan vara still längre. Så styrda samlingarna är mycket 
rörelselekar så här års… och vi kan faktiskt vara inne också och göra saker (Helena).  
 

Helena tyckte inte att det är tiden ute som är viktig utan vad den används till. Hon berättade 

också att lärarna på hennes förskola försöker tänka att allt som en traditionell förskola gör 

inne kan de göra utomhus. Bland annat kan de ta med färger, penslar, papper etc. till skogen 

så barnen får skapa där.  

 

Alla lärarna vi intervjuade betonade den fria lekens betydelse. Barnen får leka fritt under en 

stor del av dagen. Ulrika menade att det är viktigt att barnen får leka ostört en längre tid så 

leken hinner komma igång, fortlöpa och avslutas. Anette såg också som viktigt att barnen inte 

avbryts och störs i sin lek. Hon berättade att om barnen är mitt inne i en lek när det är dags att 

äta mellanmål kan hon låta dem äta där de är, i leken. Hon fantiserar tillsammans med barnen 

kring det som händer i deras lek för att inte avbryta den. Barnen kanske dessutom äter bättre 

när de får göra det i leken, menade Anette. Ulrika är gärna med barnen och leker och ser som 

sin uppgift att hjälpa och slussa in de barn som har svårt att komma in i leken. Även Anette 

och Helena såg detta som en viktig del i deras arbete. Helena menade att de yngre barnen 

behöver mer hjälp att komma igång med sin lek än de äldre. Sedan försöker hon att dra sig 

tillbaka och finnas i bakgrunden. 

 

Vi försöker få ihop det så de ska kunna leka tillsammans och samarbeta, för att man sen som 
pedagog ska kunna backa tillbaka lite och se att de kan faktiskt lösa det här själva med lek och 
konflikter. Då kan man känna sig lite överflödig som pedagog och tänka att här sitter jag och inte 
gör någonting. Fast det är ju dit man strävar känner jag, att de ska kunna leka utan mig (Helena).  

  

Ulrika och Anette hade också detta synsätt och menade att det är viktigt att barnen kan leka 

själva också, bland annat för sin självkänsla. Alla tre berättade dock att barnen, särskilt de lite 
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äldre, tycker det är roligt när en vuxen är med och leker. De var dock noga med att de är med 

på barnens villkor och inte styr och ställer i leken. Anette berättade att hon kunde sitta bredvid 

barnen och ”kolla in” och gå in i leken och ta en roll om det behövs, till exempel komma med 

en ny idé om leken stagnerat. Helena menade att hon kan gå in i leken och medla om barnen 

inte är överens. 

 

Helena berättade att hon tänker på att de fyra m:en i I Ur och Skurs pedagogik ska finnas med 

i verksamheten: medupptäckande, medundersökande, medupplevande, medagerande. Detta 

citat belyser Helenas roll som medupptäckare. 

  

Hela tiden i leken så är det ett lärande, alltså ett ömsesidigt lärande från både oss och barnen, alltså 
vi lär ju av dom och dom lär ju av oss på något sätt (Helena). 

 

Även Anette och Ulrika talade om att vara en medupptäckare och vara med barnen. Att vara 

en medupptäckare innebär för Ulrika att inte komma med färdiga svar samt att fascineras över 

barns upptäckter, även om de inte är nya för henne.  

 

Jag ska inte stå där och tala om att här kommer nyckelpigan, han har sex ben, då får man gå ner på 
deras nivå och att man är glad varje gång (Ulrika). 

  

Anette uttryckte det så här:  

 

Man får liksom vara på barnens nivå … får krypa ner på deras nivå, stå på knä, man får upptäcka 
tillsammans med dom (Anette).  

 
Anette uttryckte att hon är mån om att barnen känner sig trygga i skogen. Därför går de till 

samma plats varje gång de har Mulle- Knytte- och Knoppsamling. Hon menade att om barnen 

är trygga vågar de också leka mer. Hon uppmanar barnen att prova olika saker, till exempel 

klättra, hoppa och hitta sin egen lilla vrå i skogen. Vidare berättade hon att flera leker 

tillsammans i skogen men att några går in i leken och är med en stund för att sedan gå ut igen. 

Det är även mycket rollekar när barnen är utomhus. Ulrika menade att barnen blandar sig över 

köns- och åldersgränserna när de leker, men ibland leker de äldre barnen själva eftersom de 

yngre kanske inte kan den leken. På Helenas förskola tyckte hon att de äldre barnen gärna ”tar 

hand om” de yngre barnen och att de yngre ser upp till de äldre. Annars menade hon att 

barnen ofta delar upp sig i olika åldrar när de leker. Vidare berättade Helena att i skogen leker 

barnen blandat pojkar och flickor men på gården är de mer uppdelade. Hon trodde att det 
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beror på att miljön i skogen är mer könsneutral medan leksakerna och materialen på gården 

har bestämda användningsområden och därmed styr barns lek. 

 

När det gäller konflikter uttryckte både Helena och Anette att de vill att barnen ska kunna lösa 

dem själva i den utsträckning det är möjligt. Helena berättade att hon försöker hålla sig i 

bakgrunden så mycket som möjligt eftersom hon oftast inte sett hela händelseförloppet och 

därmed inte kan säga med säkerhet vem som gjort eller sagt vad. Däremot om det är någon 

som slår ett annat barn ingriper hon. Även Anette menade att hon försöker ta det lugnt och 

inte rusa fram och stressa upp när det är en konflikt mellan barnen utan mer försöka se vad det 

handlar om först. Kan barnen inte lösa det själva försöker hon handleda dem så de kommer 

fram till en lösning. Hon menade även att det inte går att begära av så små barn som är 2,5-3 

år att de ska kunna lösa sina konflikter själva. Ulrika berättade att hon försöker prata med 

barnen och ta reda på vad som hänt. Hon låter barnen få berätta sin version av händelsen och 

sedan försöker hon lösa det tillsammans med barnen.  

 

4.4 Lärarnas didaktiska val  

Här redogör vi för hur lärarna resonerar vid planeringen av aktiviteter, både vad gäller val av 

innehåll, sättet att förmedla det på och varför de gör det de gör.  

 

Alla tre lärarna använder sig av lekfulla inslag när de planerar för styrda aktiviteter, såsom 

samlingar. Samtidigt försöker de få in läroplanens mål på ett eller annat sätt.  

 

Vi försöker leka fram saker genom sånger och rörelselekar (Helena).  

 

Helena betonade även lekens roll för lärandet när hon säger följande:  

 

Allting tror jag måste komma genom leken i den här åldern (Helena). 

 

Anette nämnde att hon använder sång, rim och ramsor samt fingerlekar. Detta gör hon 

eftersom det uppskattas av barnen och samtidigt har hon en förhoppning om att barnen lär sig 

något genom det, exempelvis talträning och att det stärker självkänslan om de vågar stå och 

sjunga själva. Vidare berättade Anette om ett tillfälle då de dramatiserade ”Bockarna Bruse”. 

Efteråt fick rekvisitan vara kvar så att barnen fick prova fritt i leken. Även Ulrika försöker 
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göra allt lärande lekfullt, även om hon styr lärandet under samlingen. Hon menade att lärandet 

kan ske genom en organiserad och lärarledd lek. Barnen ser det som en lek, inte en lektion, 

när de har styrda aktiviteter i skogen, menade hon.  

 

Det är fortfarande en lek för barnen, de ser det inte som att nu har vi en lektion (Ulrika). 

 

Anette poängterade vikten av att följa läroplanen och ha en tanke med det som görs. Hon 

frågar sig: 

 

Vad får jag ut ur läroplanen i den här aktiviteten? (Anette) 

  

Anette berättade som exempel att de hade haft ett tema kring älgar vid tiden för älgjakt och att 

de försökte få in läroplanens strävansmål i detta. Alla lärarna nämnde att de arbetar enligt 

läroplanen. Helena nämnde att på den förskola där hon arbetar försöker de att prata mycket 

för att gynna barnens språkutveckling. Både Anette och Helena berättade att de försöker ta 

upp sådant som barnen är intresserade av och sådant som rör sig i deras lekvärldar. Anette 

betonade vikten av att vara lyhörd och lyssna in barnen, både vad de tycker och vad de leker.  

 

Årstidens växlingar får konsekvenser för vad lärarna tar upp vid styrda aktiviteter. Ulrika 

berättade att när barn och lärare går till skogen har de först en samling innan barnen får tid för 

fri lek. Syftet med samlingen är att barnen ska lära sig något om naturen, till exempel kan de 

prata om träd eller fåglar. Naturen är alltså i fokus för lärandet på skogsdagen men Ulrika 

menade att hon även försöker få in något mer, exempelvis matematik. Ibland har de även en 

återsamling innan de går tillbaka till förskolan. Syftet med återsamlingen är att prata om 

sådant som barnen upptäckt i naturen under den fria leken.  

 

Helena menade att det blir konkret för barnen när de får lära sig om djur och natur i sitt rätta 

sammanhang.  

 

Jag tror på praktisk inlärning, alltså man måste prova för att förstå, tror jag. I alla fall i den här 
åldern (Helena). 

 

Helena betonade vikten av att barnen får kunskap om allemansrätten. Hon menade att om 

barnen lär sig att vara rädda om naturen så lär de sig också att vara rädda om varandra. 
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Just nu är matematik i fokus på de tre förskolor vi besökt. Helena berättade att Skolverket har 

gett direktiv om detta, därför pågår just nu ett projekt kring matematik i naturen. Målet är att 

försöka få in matematik i förskolans vardag. Helena menade vidare att det märks att detta 

projekt pågår eftersom barnen bli uppmärksamma på sådant de kanske inte annars sett. 
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5 Diskussion 

Vi har valt att dela upp diskussionen i två delar; resultatdiskussion och metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuterar vi resultatet från intervjuerna och gör jämförelser med den 

forskning vi presenterat i teoridelen. Vi ger även några avslutande reflektioner kring det som 

framkom vid intervjuerna. I metoddiskussionen diskuterar vi den metod vi använt oss av och 

hur den påverkat resultatet. Vi diskuterar även uppsatsens validitet och reliabilitet, samt 

konsekvenserna av vår förförståelse.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Som vi nämnt tidigare är syftet med den här uppsatsen att undersöka vilka uppfattningar 

lärare har om lek och lärande i utemiljö. Här behandlar vi de frågeställningar som vi 

formulerat i inledningen utifrån uppsatsens syfte. För att göra detta på ett enkelt och 

överskådligt sätt har vi valt att behandla en fråga i taget. Våra frågeställningar är följande: 

• Hur kan lek i utemiljö bidra till lärande? 

• Hur ser lärare på sin roll i leken?  

• Hur resonerar lärare vid planeringen av aktiviteter i utemiljö?  

  

5.1.1 Lärarnas uppfattningar om hur lek i utemiljö kan bidra till lärande  

  

Utemiljön påverkar vad och hur barnen leker 

Utemiljön ger möjligheter till lek och lärande. Ulrika nämnde att barnen på hennes förskola 

springer mycket på den stora gräsyta som finns på den allmänna gården intill förskolan. 

Anette uttryckte att miljön påverkar barnens aktiviteter, bland annat att barnen springer mer i 

skogen medan de ägnar sig åt mer stillsamma lekar på gården. Mårtensson (2004) menar att 

barns lek påverkas av hur miljön ser ut, på stora öppna ytor springer de gärna och på andra 

platser kan de ägna sig åt mer stillsamma aktiviteter. Anettes uttalande verkar inte stämma 

överens med vad Mårtensson (2004) menar, men då skogen där Anette vistas med sin grupp 

är gles och gården är liten menar vi att skogen ändå kan ses som en öppen yta.  

 

Helena menade att barnen anpassar sin lek efter miljöns/skogens olika egenskaper. Helena 

och Ulrika berättade att pojkar och flickor leker mer tillsammans i skogen än på gården. Detta 

berodde enligt Helena på att materialen i skogen är mer könsneutrala. Barnen kan dra sig 



   32 

undan och leka i mindre grupper eller enskilt enklare i utemiljön, något som både Ulrika och 

Helena nämnde. Anette berättade att utemiljön kan ge barnen möjlighet att gå ut och in i leken 

utan att störa varandra. Detta kan jämföras med Mårtensson (2004) som menar att utemiljön 

gör det möjligt för barn att leka sida vid sida utan att störa varandra. Utemiljön möjliggör 

även att enkelt dra sig undan om de inte vill vara med i en lek längre. Vi tolkar detta som att 

miljön och dess utformning har påverkan på vilken typ av lek barnen ägnar sig åt, samt vilka 

barn som leker tillsammans. 

 

Färre konflikter i utemiljö 

Naturmiljöns så gott som obegränsade tillgång till material gör att det inte behöver bli 

konflikter mellan barnen om sakerna (Mårtensson 2004, Olofsson 1991). Alla lärarna ser 

fördelar med att vara i skogen. På gården finns det ofta inte leksaker så att det räcker till alla 

att ha varsin av allting. Då blir det lätt konflikter mellan barnen. I skogen däremot behöver 

ingen bli utan. Johansson (1999) menar att genom konflikter kan barn lära sig att känna 

empati och få möjlighet att reflektera över vad som hänt. Även Piaget menade att konflikter 

gör att barn kan reflektera över sina uppfattningar och se saker ur ett annat perspektiv 

(Williams 2001). Lärarna berättade att de tycker att barnen lär sig av konflikter men de hade 

svårt att uttrycka vad barnen lär sig konkret. Vad detta beror på kan vi inte uttala oss om. För 

att ta reda på detta skulle vi behöva göra fler intervjuer med lärarna.  

 

Utemiljön stimulerar barnens fantasi och kreativitet 

Både förskolans läroplan, Mårtensson (2004) och Olofsson (1987,1991) betonar att barn ska 

få tillfälle att använda sin fantasi och kreativitet i leken. Detta är något som alla lärarna ser 

som viktigt. De vill inte ha för färdigkonstruerade lekmiljöer utan menar att det är 

betydelsefullt att barnen själva får konstruera och använda sin fantasi. Helena nämnde att 

leksakerna på gården inte lämnar så mycket till barnens fantasi eftersom de oftast har givna 

användningsområden. Vi tolkar det som att utemiljön, och då framför allt skogen, stimulerar 

barnens fantasi och kreativitet. 

 

Utemiljön utmanar barnens lek och lärande 

Barn använder sin kropp på många olika sätt när de leker. De får god kroppsuppfattning och 

tränas i att behärska kroppen (Mårtensson 2004). De intervjuade lärarna nämnde att barnen 

tränar sin balans genom att gå på ojämnt och varierande underlag, som finns i skogen. De 

berättade att barnen springer, hoppar och klättrar på stenar när de är i skogen. Anette menade 
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att barnen får utmaningar av att vistas utomhus, till exempel kan en sten inbjuda till att 

försöka klättra upp på den. Detta nämnde även Helena. Därmed tränar de hela kroppen och lär 

känna och behärska sin kropp, som Mårtensson (2004) nämner. Vi tolkar detta som att 

utemiljön utmanar barnens lek och därmed vad de lär sig spontant när de leker. Barnens 

motorik tränas oavsett om de leker tillsammans med andra barn eller enskilt. Samtidigt tolkar 

vi det som att det blir större utmaningar för dem om de ser en kompis göra något, de vill då 

själva försöka göra likadant. Därmed förstärks det motoriska lärandet när barn leker 

tillsammans.  

 

Utemiljön möjliggör för barn att lära av varandra 

Alla lärarna berättade att barnen hjälper varandra och att de yngre barnen lär sig av de äldre. 

Detta kan jämföras med Vygotskijs proximala utvecklingszon. Han menade att barn lär sig 

och utvecklas genom att samspela med de som kan lite mer (Williams 2001). Anette menade 

även att de äldre lär sig något av att hjälpa yngre barn och nämnde att deras självförtroende då 

stärks. Detta stämmer överens med Williams (2001) som menar att det oftast sker ett 

ömsesidigt lärande. Hon menar att det är inte bara den som vet mindre som lär sig något på att 

vara tillsammans med någon som har mer kunskap. Den som vet och kan mer får större 

självförtroende då hon/han delar med sig av sin kunskap. Olofsson (1987) menar att barn 

utvecklar social kompetens då de leker. Även Corsaro betonar kamratgruppens betydelse för 

barns sociala utveckling (Williams 2001). Ulrika ansåg också att barnen tränas socialt när de 

leker. De lär sig turtagning och att leka tillsammans. Helena menade att barnen lär sig 

samarbeta när de leker. Detta kan jämföras med de sociala lekreglerna som Olofsson (1987, 

1991) utvecklat. Vi tolkar det som att utemiljön ger barnen möjligheter att lära av varandra, 

samtidigt kanske detta inte är specifikt för lek i utemiljö. Vi har studerat lek och lärande i 

utemiljö och kan därför inte uttala oss om vad barn lär sig inomhus, vi kan heller inte göra en 

jämförelse mellan lek ute och inne. 

 

Utemiljön möjliggör lärande i meningsfulla sammanhang  

Genom att vara utomhus och uppleva djur och natur förstärks barns lärande eftersom de får 

uppleva det i sitt rätta sammanhang. Utemiljön gör det möjligt för barnen att använda alla sina 

sinnen (Szczepanski 2008). Helena betonade detta och menade att barnen lär sig bäst när de 

själva får prova på och undersöka saker. Även Ulrika nämnde detta och menade att barnen 

tränar sina sinnen, då de får uppleva själva utan att någon talar om för dem hur det är. Hon 

menade att barnen lär sig om naturen och dess egenskaper när de får vistas i den. Anette 
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nämnde att när ett barn upptäcker en insekt eller något annat i leken är det hennes uppgift att 

vara en medupptäckare. På så sätt kan barnet lära sig något av det hon/han upptäckt i leken. 

Även Ulrika och Helena ser sig som medupptäckare. Här ser vi ett samband med det 

Szczepanski (2008) nämner om lärande i sitt rätta sammanhang. Vi tolkar det som att om 

barnet inte lekt i utemiljö hade hon/han inte kunnat göra denna upptäckt och hade därmed inte 

lärt sig något om detta i sitt rätta sammanhang. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 

menar att lärare kan ta vara på de situationer som uppstår i leken så att lärandet blir 

meningsfullt för barnen. Alla lärarna berättade att de försöker fånga lärandesituationer i leken. 

Därmed menar vi att lärande om djur och natur i sitt rätta sammanhang blir ett meningsfullt 

sammanhang för barnen.  

 

Lärarens förhållningssätt påverkar hur lek i utemiljö kan bidra till lärande 

Som vi ser det påverkar även lärarens förhållningssätt vilka möjligheter barn ges till lärande. 

Genom att läraren inte avbryter barnens lek och är en medupptäckare får barnen bättre 

förutsättningar till lärande i leken. Även lärarens sätt att hantera konflikter påverkar barnens 

lek och lärande. Vi kommer nedan att se närmare på de intervjuade lärarnas förhållningssätt 

och hur det påverkar barnens lek och lärande i samband med att vi besvarar nästa fråga.  

 

5.1.2 Lärarnas uppfattningar om deras roll i leken 

 

Skapa inbjudande miljöer 

Som vi nämnt tidigare menar Mårtensson (2004) att miljöns utformning har betydelse för 

barns lek. Alla lärarna vill göra utemiljön inbjudande för barnen men har olika förutsättningar 

för att genomföra det. För Ulrika var det viktigt att ge barnen möjligheter att leka ostört och 

därför har hon och hennes kollegor bland annat klippt ur en buske. Helena skulle gärna vilja 

förändra gårdsmiljön men har begränsade möjligheter till det, därför går de ofta till skogen. 

Alla lärarna påpekade att miljön inte ska vara för konstruerad så att barnens fantasi och 

kreativitet stimuleras. Detta stämmer överens med förskolans läroplan som säger att barnen 

ska ha möjlighet att använda sin fantasi och kreativitet i leken. Vi tolkar det som lärarna 

tänker på miljöns utformande och att de är medvetna om dess konsekvenser för barnens lek 

och lärande. De vill göra det bästa för barnen, de vill skapa goda förutsättningar för barnens 

lek. 
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Stödja men inte störa  

Alla lärarna uttryckte att leken är en mycket viktig del av dagen i förskolan. För att barn ska 

kunna komma igång med sin lek behöver de en trygg och lugn miljö (Mårtensson 2004, 

Olofsson 1987, 1991). Anette menade att barnen behöver känna sig trygga för att våga leka 

obehindrat. Genom att finnas nära barnen när de leker ansåg hon att barnen känner trygghet. 

Olofsson (1991) menar att vuxna/lärare har en viktig del i barnens lek då det gäller att hjälpa 

barnen in i leken, ge stöd och vidareutveckla den så att den kan fortgå. Alla lärarna berättade 

att de är nära barnen för att lätt kunna gå in i leken om de känner att de behöver det för att till 

exempel ge uppslag till nya idéer eller hjälpa till att lösa problem eller missförstånd som 

uppstått. Vid konflikter menade Anette och Helena att barnen i första hand ska få tillfälle att 

lösa dem själva. Om inte det går är de med och försöker lösa dem tillsammans med barnen, 

något som Ulrika även ansåg sig göra. De menade att deras roll som lärare är att stödja barnen 

i deras lek och hjälpa dem att komma igång att leka. De menade även att deras mål är att 

barnen ska kunna leka själva, utan lärarnas hjälp. Både Ulrika och Anette ansåg att barnen 

inte ska störas och avbrytas i sin lek, utan det är viktigt att de får tid att komma igång med 

leken och leka klart. Detta stämmer överens med traditionell uppfattning inom svensk 

förskola (Johansson & Pramling Samuelsson 2006, Lpfö 98, Olofsson 1991). Vi tolkar det 

som att lärarna vill ge barnen den tid de behöver för sin lek. Ulrika berättade att hon gärna är 

med barnen och leker, något som de andra lärarna inte gav uttryck för på samma sätt. Vi 

tolkar det som att Ulrikas personlighet påverkar hennes handlande.  

 

På barnens villkor 

Olofsson (1991) menar att det är viktigt att lärare går in i leken på barnens villkor. Detta 

menade alla lärarna att de gjorde. Vi kan här se ett samband med vad Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) nämner om kontroll och makt. Vi tolkar det som att barnen har kontroll 

och makt över leken när de vuxna går in på barnens villkor. Anette nämnde att hon använder 

sin fantasi när hon går in i leken för att inte avbryta. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) menar att vi vuxna lärt oss separera lek och lärande, barn gör inte denna indelning. Det 

krävs därför att läraren på nytt försöker tänka och vara som ett barn. Anette verkar göra det 

när hon använder sin fantasi i leken tillsammans med barnen. Även Ulrika ger uttryck för att 

hon är med på barnens villkor när hon leker tillsammans med dem. Alla tre lärarna ansåg sig 

även vara medupptäckare och vill upptäcka och fascineras tillsammans med barnen. Vi tolkar 

det som att det är en konsekvens av att de har gått Friluftsfrämjandets I Ur och 
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Skurutbildning. I denna utbildning är dessa idéer centrala. Lärarna har berättat det för oss och 

Friluftsfrämjandets metodbok nämner det (Andersson & Westerlund 2008).  

 

Lärarnas förhållningssätt påverkar hur de ser på sin roll i leken  

Lärarnas förhållningssätt påverkar hur de agerar och vilka förutsättningar de skapar för 

barnens lek. Vi kan uttrycka det som att lärarnas personlighet är deras verktyg. När vi 

intervjuade Helena påpekade hon att vi kanske fått andra svar om vi intervjuat någon av 

hennes kollegor istället. Detta uttalande visar på att Helena menar att hennes personlighet 

spelar roll för de uppfattningar och det förhållningssätt hon har. Lärarna använder lekfulla 

inslag vid lärarstyrda aktiviteter, då de anser att barnen lär sig bäst genom leken och när de 

har roligt. Att få in läroplanen när de planerar för aktiviteter tycker lärarna också är viktigt. 

Under nästa fråga ska vi se mer på detta.  

 

5.1.3 Hur lärarna resonerar vid planeringen av aktiviteter i utemiljö 

 

Natur och miljö  

Alla tre lärarna betonade att de följer årstidernas växlingar vid planeringen av aktiviteter. De 

vill att barnen ska lära sig om djur och natur i sitt rätta sammanhang. Ulrika nämnde att 

barnen tränar sina sinnen då de till exempel själva får känna att en sten är hård. Detta kan 

jämföras med vad Szczepanski (2008) menar när han säger att platsen för lärandet har 

betydelse och att lärandet förstärks om barnen får egna upplevelser av djur och natur. Helena 

menade att kunskap om allemansrätten får konsekvenser för barnens sätt att vara mot 

varandra, det vill säga om barnen lär sig vara rädda om naturen är de i förlängningen också 

rädda om varandra. 

 

Sträva mot läroplanens mål 

Alla lärarna arbetar aktivt med förskolans läroplan och försöker få in den i verksamheten på 

något sätt. Läroplanen betonar att barnen ska få upp sitt intresse för matematik och tal- och 

skriftspråk genom att det tas upp i meningsfulla sammanhang (Lpfö 98). Anette använder sig 

av sånger och ramsor för att bland annat träna talet. Även Helena berättade att hon och de 

andra lärarna på hennes förskola pratar mycket och genomtänkt med barnen för att gynna 

deras språkutveckling. Anette poängterade att hon försöker följa läroplanen då hon planerar 

för aktiviteter och menade att det är viktigt att ha en tanke med det som görs. Alla tre försöker 
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få in matematik på något sätt i aktiviteterna. Eftersom Helena berättade att det just nu pågår 

ett matematikprojekt som Skolverket gett direktiv om förstår vi varför alla lärarna betonade 

just matematiken. Temaarbeten har under historiens gång varit centrala i förskolans 

verksamhet (Hjort 1996). Anette berättade att hon arbetar utifrån teman och att dessa får hålla 

på så länge barnen visar intresse. Under tiden som ett tema pågår försöker hon få in de 

strävansmål som finns i förskolans läroplan. Vi tolkar det som att alla lärarna försöker få in 

läroplanens strävansmål i allt de gör men att vissa mål är mer i fokus under vissa perioder. 

 

Lekfulla inslag 

Alla lärarna försöker att använda sig av lekfulla inslag när de planerar för aktiviteter. Genom 

att göra detta menade de att barnen lär sig på ett roligt sätt, utan att de kanske tänker på att de 

lär sig. Ulrika menade att hon försöker lära barnen om djur och natur genom att göra det till 

en lek. Både Helena och Anette betonade att de försöker spinna vidare på barnens idéer och 

på vad de leker för stunden. Helena berättade att de sjunger mycket och använder rörelselekar 

för att leka in kunskap. Hon menade att barns lärande kommer genom leken. Ulrika försöker 

även att leka in kunskap när barnen leker fritt, till exempel försöker hon få in matematik och 

svenska i barnens lek när hon är med och leker. Detta kan jämföras med Olofsson (1991) som 

menar att lärare bör ta vara på lärandet i leken och vidareutveckla det, på så sätt blir lärandet 

meningsfullt för barnen. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) nämner att barn ser livet 

som en helhet och skiljer inte lek och lärande åt. Förskolans läroplan betonar att lek och 

lärande ska integreras. Vi tolkar det som att lärarna, genom att använda lekfulla inslag, 

integrerar lek och lärande. De har genomtänkta aktiviteter med barnen där de försöker göra 

det på ett roligt och lekfullt sätt samtidigt som de hoppas att barnen ska lära sig något. 

 

Lärarnas förhållningssätt påverkar hur de resonerar vid planering av aktiviteter 

Sammanfattningsvis kan vi se att lärarna strävar efter att få in läroplanen i de aktiviteter de 

gör med barnen. De vill använda sig av lekfulla inslag då de anser att barnen lär sig bäst 

genom leken. Hur de gör detta färgas av deras personlighet och sätt att vara. 

  

5.1.4 Avslutande reflektioner  

Som framkommit under intervjuerna har lärarna ganska lika uppfattningar. Vid intervjuerna 

fick vi reda på att lärarna som arbetar på I Ur och Skur-förskolor har nätverksträffar med 

jämna mellanrum och då delar med sig av sina tankar och erfarenheter. De går även kurser 
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som Friluftsfrämjandet ordnar och de har I Ur och Skurs metodbok att utgå ifrån. Detta menar 

vi kan bidra till att de har liknande uppfattningar och arbetar på ungefär samma sätt.  

 

Vi har fått uppfattningen att de lärare vi intervjuat tycker om att vara ute och ser få nackdelar 

med det. Helena säger att hon bara ser fördelar med att vara ute. Vi ställer oss frågan om vi 

hade fått andra svar om vi intervjuat lärare som inte är så kallade friluftsmänniskor. Vi anser 

att lärarnas personlighet och intresse speglar de uppfattningar de har om utemiljön. Det hade 

varit intressant att intervjua lärare som inte tycker lika mycket om att vara ute och jämföra 

med de andra intervjuerna. De lärare vi intervjuade betonade alla att de har en viktig del i 

barns lek och genom att finnas nära och vara tillgängliga för barnen. I Ur och Skurs metodbok 

beskriver att läraren ska vara medupptäckare, medundersökare, medupplevare och medagerare 

(Andersson & Westerlund 2008). Det menar vi bidrar till deras aktiva roll i leken, men även 

deras personlighet anser vi spelar en roll. 

 

Det förvånar oss att det inte finns mer forskning om barns lek och lärande i utemiljö. 

Johansson och Pramling Samuelsson har forskat mycket om lek och lek och lärande men de 

berör inte detta i utemiljö. Detta förvånar oss med tanke på att förskolans läroplan betonar att 

barn ska ges möjlighet att leka både ute och inne. Williams har fokus på barns lärande men 

även hon nämner inget om lärande i utemiljö. Vi undrar vad det beror på. Vi har genom 

intervjuerna fått kunskap om utemiljöns möjligheter, exempelvis får barnen tillfälle att 

utvecklas motoriskt och möjlighet att leka tillsammans utan onödiga konflikter. De ges även 

möjlighet att lära om naturen i sitt rätta sammanhang. Genom att studera Mårtensson (2004) 

och intervjua lärarna har vi blivit medvetna om betydelsen av förskolegårdens utformning och 

dess inverkan på barns lek. Trots det anser vi inte att det är nödvändigt att vistas ute lika 

många timmar om dagen som I Ur och Skur-förskolor. Snarare handlar det om att bli 

medveten om utemiljöns möjligheter för lek och lärande och ta vara på den kunskapen. 

 

5.2 Metoddiskussion  

Som vi tog upp i metodavsnittet valde vi att använda oss av kvalitativ metod och 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa metoder söker fånga aktörernas egna uppfattningar 

och går på djupet på det undersökta (Repstad 1987/2007). Om vi hade valt att använda 

kvantitativ metod och enkätstudier hade vi inte kunnat ställa några följdfrågor. Eftersom vi 

ville få reda på intervjupersonernas uppfattningar ansåg vi det var viktigt att kunna ställa 
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följdfrågor. Valet att använda semistrukturerade intervjuer gjorde vi för att kunna få till ett 

friare samtal. Vid analyserandet av intervjuerna upptäckte vi dock att det ibland kunde vara 

svårt att jämföra lärarnas uppfattningar med varandra eftersom vi kom in på delvis olika saker 

under de olika intervjuerna. Exempelvis kunde vi vid några tillfällen inte säga bestämt om en 

lärare tyckte likadant som de andra i en fråga då det inte framkom i klartext. Vi anser att vi 

ändå gjorde rätt när vi valde semistrukturerade intervjuer, för vid strukturerade intervjuer hade 

vi troligtvis inte fått fram så många olika synpunkter och uppfattningar som vi fick. 

 

När vi gjorde valet att använda oss av kvalitativ metod och intervjuer verkade det som det 

enda rätta, så här i efterhand ser vi något annorlunda på det. Vi har under arbetets gång insett 

svårigheten med att göra intervjuer. Det är lätt att vara naiv och ta för givet att vi ska få reda 

på så mycket, nu har vi insett att det inte är så enkelt. För att få djupare kunskap skulle vi 

behövt göra fler intervjuer med samma lärare, gärna under olika årstider. Vårt syfte var att 

undersöka vilka uppfattningar lärare har om lek och lärande i utemiljö. Vi gjorde intervjuerna 

under oktober- november och vi menar att detta påverkade resultatet, exempelvis så hade 

kanske rörelselekar inte varit lika mycket i fokus om vi genomfört intervjuerna på sommaren. 

Om vi hade gjort fler intervjuer med samma lärare hade vi haft möjligheten att bättre förstå 

deras uppfattningar. Så här i efterhand kan vi även se möjligheten att använda oss av skriftliga 

intervjuer, lärarna hade då i lugn och ro fått fundera över frågorna utan att vår närvaro hade 

påverkat dem. Vi kan även se en möjlighet att uppnå vårt syfte med hjälp av kvantitativa 

metoder och enkätstudier. Det hade dock krävts att vi gjort en enkät där lärarna haft möjlighet 

att ge egna kommentarer efter varje fråga. För att vi skulle kunnat bearbeta enkäterna under 

tidsramen för en c-uppsats kunde de i så fall endast ha innehållit ett fåtal frågor. 

 

I metodavsnittet nämnde vi att alla led i redovisningen av resultaten ska vara så exakt 

beskrivna som möjligt för att öka reliabiliteten (Bergström & Boréus red 2000/2005). Vidare 

nämnde vi att validiteten ska eftersträvas i största möjliga mån (Kvale & Brinkmann 2009). 

När vi redovisade lärarnas uppfattningar valde vi att ha med citat från lärarna för att öka 

reliabiliteten och validiteten. När vi återger vad de sa exakt minskar risken för att vår tolkning 

kan ifrågasättas.  

 

Vi nämnde i inledningen om den förförståelse som verksamhetsförlagd utbildning och 

tidigare arbete i förskolan gett oss. Till en början såg vi positivt på att vi hade denna 

förförståelse men under arbetets gång har vi insett att det kan vara problematiskt. Vårt syfte 
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var inte att jämföra lärares uppfattningar med våra tidigare erfarenheter utan vårt syfte var att 

redovisa de intervjuade lärarnas uppfattningar. Vi insåg att det var lätt att göra jämförelser 

med tidigare erfarenheter och behövde därför ibland påminna oss om vårt egentliga syfte med 

den här undersökningen.  

 

Inledningsvis nämnde vi att våra frågeställningar är av vid och allmän karaktär, trots detta 

hade vi förhoppningen att det skulle komma fram värdefull kunskap genom vår undersökning. 

Så här i efterhand kan vi konstatera att det har framkommit värdefull kunskap. Lärarna som vi 

intervjuat har genom sin generositet och villighet att dela med sig av sina uppfattningar 

bidragit till detta. Vi har själva fått upp ögonen för hur vi som lärare kan använda oss av lek i 

utemiljö för att skapa situationer för lärande och vi har även fått mer kunskap om vad barn 

spontant utvecklar och lär sig när de leker i utemiljö. Vår förhoppning är att läsaren också lärt 

sig något. 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning  

När vi arbetat med den här uppsatsen har det under tiden väckts nya frågeställningar hos oss 

som vi skulle vilja nämna. Vi ansåg att de inte skulle rymmas inom det här arbetet men vi 

menar att det kan bli uppslag till ny forskning.  

 

Som framkommer i resultatet menade lärarna att barn som är mycket utomhus blir mer 

kreativa och hamnar mer sällan i konflikter. Vi funderar på om barn som vistas mycket 

utomhus blir mer kreativa även i andra situationer och på andra platser än just i utemiljön? Får 

barnen genom att leka i utemiljö ett verktyg som hjälper dem att hantera konflikter? Vad 

händer med dessa barn när de kommer till skolan och senare i livet? Barn som går på en I Ur 

och Skur-förskola är vana vid att få vara ute så mycket de vill, om de börjar i en skola utan 

denna profil måste de vistas många timmar inomhus. Hur hanterar de det? 

 

En jämförelse med andra förskolor skulle vara intressant, det vill säga att göra samma studie i 

förskolor som inte är anslutna till I Ur och Skur. En annan variant vore att jämföra lärares 

uppfattningar om lek och lärande inomhus med lek och lärande utomhus.  

 

Vi människor lär av varandra genom att umgås (Williams 2001). Vi funderar på om 

utemiljön, och då framför allt skogen, ger större möjlighet att lära oss samarbeta och utveckla 
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social kompetens än inomhusmiljö. Som vi nämnt tidigare påverkar miljön vilka barn som 

leker tillsammans. Om nu miljön påverkar vilka barn som leker tillsammans, finns det då en 

indirekt påverkan på vad barn lär av varandra?   

 

5.4 Slutord 

Vi började den här uppsatsen med följande citat: ”Varför inte lära genom att leka, det är det 

lättaste och roligaste!” Orden är hämtade från en av lärarna vi intervjuat. Här vill vi knyta an 

till detta citat. En av våra frågor var att undersöka hur lek i utemiljö kan bidra till lärande och 

vi tycker att vi fått nya kunskaper efter detta arbete. Finns det några barn som har tråkigt när 

de leker? När vi intervjuade lärarna framkom att det inte är så. Barn har roligt när de leker och 

då kan vi bara hålla med läraren ovan om att det borde vara bäst att passa på att lära sig då! 
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Bilaga 1  

Brev till föräldrar 
 
Örebro 2009-10-19 
 
Hej! 
 
Vi heter Karin Ekman och Eivor Thyberg och är studenter vid Örebro universitet. Vi läser 
sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot yngre åldrar, och då ingår att skriva ett 
examensarbete.  
 
Vi tänker skriva om lek och lärande i förskolemiljö. Pedagogerna på Er förskola har tackat ja 
till att vi får komma och göra intervjuer med dem. Vi har aldrig varit på en I Ur och Skur- 
förskola tidigare. Därför vill vi vara med några timmar för att få inblick i verksamheten innan 
vi gör intervjuer med personalen. Vi kommer varken att filma eller ta bilder på barnen.  
  
I vårt examensarbete kommer namn på förskola och pedagoger vara fingerade så att de inte 
går att känna igen. Examensarbetet beräknas vara färdigt i januari och finns då tillgängligt på 
http://oru.diva-portal.org/smash/search.jsf 
 
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av Er till oss. 
 
Vi ser fram emot att komma till Er förskola den X xxxxxxx!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karin Ekman   Eivor Thyberg 
XXX-XXXXXXX  XXX-XXXXXXX 
xxxxx@student.oru.se  xxxxx@student.oru.se 
 
 
 

 



  

Bilaga 2 

Intervjumall  
 

• Kan du berätta lite kort om dig själv, hur länge du jobbat i I Ur och Skur, varför du 

jobbar här…? 

• Hur många timmar ute per dag? Ute var (skogen, gården, annat)? 

• Vad tänker du på när du hör ordet lek? 

• Vad innebär lärande för dig? 

  

• Hur kan lek i utemiljö bidra till lärande? 

 

• Fri lek  – hur mycket tid ges till det? Viktigt? Varför? 

- Din roll i leken? (exempel!)  

 

• Samlärande – lär barnen av varandra? 

- Vad, hur, var…  

- …lär de? - …leker de? (exempel!) 

-  Konflikter? Vem löser dem? Hur? (exempel!) 

 

• Praktisk kunskap – lär barnen i utemiljön? Vad? 

 

• Miljön – planerar ni för utemiljön? (dvs. konstruerar lekmiljöer, exempel!) Hur tänker 

ni då? Jämför didaktiska frågorna vad? hur? varför? 

 

• Lärarstyrda aktiviteter 

- Hur planerar du för lärarledda aktiviteter? 

- Didaktiska frågorna: vad, hur, varför? 

 

• Fortsätter lärandet, temat (från lärarledd aktivitet) i den fria leken? Hur? (exempel!) 

- Vända på detta? Kan leken tas upp i lärarledda aktiviteter? Hur? (exempel!) 

 

• Lekens betydelse – Det som barn lär sig i leken (se under samlärande), kan de lära sig 

det någon annanstans eller på annat sätt? (exempel!) 


