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Abstrakt 
 

Engelsk titel: Preschool playground - A study of teachers' actions and thoughts on how 

they support preschool children's play outdoor. 

 

Den här undersökningen syftar till att belysa hur pedagoger stödjer barns lek på 

förskolegården. Undersökningen är en kvalitativ studie där två olika 

datainsamlingsmetoder använts.  För att synliggöra pedagogers agerande på 

förskolegården har observationer genomförts. Genom mejlintervjuver har pedagogers 

åsikter och uppfattningar samlats in för att sedan kopplas samman med 

observationsresultatet. Undersökningen har genomförts på en kommunal förskola i 

södra Sverige. Litteraturen och tidigare forskning som undersökningen utgått från 

behandlar bland annat lek, pedagogers roll och samspel. 

Resultaten visar att det finns likheter men också skillnader i det som observerats och de 

intervjusvar som gavs. Respondenternas gemensamma uppfattningar och tankar är att 

låta barnen ha fri lek ute på förskolegården utan att själva delta. Observationerna visar 

att pedagogerna ofta intar en passiv roll under den fria leken, men finns där för att reda 

ut konflikter och försöka förhindra olyckor samt stoppa opassande lekar.  
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1 Inledning 
 

Skolverkets rapport från 2015 visar att 83,2 % av alla barn i åldersgruppen ett till fem är 

inskrivna i en förskoleverksamhet. En undersökning gjord 2004 av Söderström m.fl. 

visar att förskolebarn tillbringar stor del av sin dag utomhus, oftast på den egna gården. 

I genomsnitt spenderar vuxna och barn 3,8 timmar utomhus per dag (a.a.). 

Skolinspektionen (2016) har även dem uppmärksammat att barn spenderar en stor del 

av sin dag ute på gården. De anser därför att det är viktigt att verksamheten håller 

samma kvalité utomhus som inomhus. Förskolans läroplan tar inte upp några riktlinjer 

rörande verksamheten utomhus, den lyfter däremot att barn ska få möjlighet att vara 

både inne och ute under sin dag på förskolan. Vidare uttrycker läroplanen att den 

pedagogiska verksamheten ska bedrivas såväl inomhus som utomhus och att 

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

och i naturmiljö ( Skolverket, 2010).  

 

Det var de här aspekterna som fick oss att vilja ta del av det som sker på förskolegården 

och hur pedagogerna agerar. Granberg uttrycker ”att det absolut viktigaste och mest 

betydelsefulla för småbarns lek är att de har tillgång till lekfulla vuxna” (Granberg, 

2007:82) därför bygger den här undersökningen på hur pedagoger (se bilaga F), både 

förskollärare och barnskötare stödjer barns lek på förskolegården. Hur de vuxna väljer 

att stödja barns lek blir väsentligt för deras lärande. I förskolans uppdrag ingår det att 

skapa en verksamhet där “lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 

barn som på att barnen lär av varandra” (Skolverket, 2010:7) och att “verksamheten ska 

ge utrymme för barns egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus” (Skolverket, 2010:7).  

 

Då vi sedan många år är yrkesverksamma barnskötare är vår erfarenhet att 

förskolepersonal förhåller sig relativt passiva vid barns utomhusvistelse på 

förskolegården. De låter gärna barnen “hålla på” med sitt, pedagogernas delaktighet och 

engagemang, både när det gäller att planera verksamheten samt att delta i den fria leken 

(se bilaga F) är förhållandevis liten. När vi nu ska börja arbeta som professionella 

förskollärare väcktes våra funderingar kring om det verkligen är så att de vuxna intar en 

passiv roll på gården samt hur uppfattar de syftet med utevistelsen, vilket 

förhållningssätt intar de på förskolegården och i hur stor utsträckning genomförs 

planerade aktiviteter?   

 

Det finns mycket forskning i ämnet och ett stort antal studentuppsatser men en 

undersökning där observationer och intervjuer kombineras upplevde vi saknades, så 

genom den här undersökningen vill vi bidra med ett sådant perspektiv. 
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1.1Syfte 

 

Undersökningens syfte är att synliggöra hur pedagoger stödjer barns lek på 

förskolegården. 

 

 

1.1.1 Frågeställningar 

 

 Hur uppfattar pedagogerna syftet med utevistelsen på förskolegården? 

 

 Vilket förhållningssätt intar pedagogerna på förskolegården?  

 

 I vilken utsträckning genomförs planerade aktiviteter och lekar?  
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2 Tidigare forskning och litteratur 
 

I det gär avsnittet presenteras forskning och litteratur som berör lek,  pedagogers 

deltagande i barns lek, utomhusaktiviter , förskolegårdens miljö och samspel. 

 

2.1 Lek 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att i lek erfar och skapar barn 

en värld av mening med specifika förutsättningar och värden. Leken har tidigare setts 

som en egen aktivitet skild från lärandet, fri och lustfylld (a.a.). Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) såväl som  Knutsdotter Olofsson (1992) anser att lek och 

lärande inte går att skilja åt. Lärandet sker i leken och i leken får barn förståelse för sig 

själva och sin omvärld.  

 

Lek är en betydelsefull faktor för att främja ett barns lärande och utveckling, att leka 

bidrar till sociala interaktioner med andra, både barn och vuxna. Låtsaslekar kan ske i 

samspel med andra eller ensamma. “Lek och lärande är oskiljbara i barns värld och 

borde därför också vara det i pedagogik för tidigare åldrar” (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003:26). I leken använder barn fantasin för att representera verkliga 

händelser eller något symboliskt. De använder sig t.ex. av objekttransformation i leken, 

där ett föremål används för att symbolisera något annat (Li, Hestenes & Wang, 2014).  

 

Inom den sociokulturella teorin har lek en viktig roll, den betraktas som barns viktigaste 

aktivitet för att utveckla medvetande om omvärlden. I leken stäcker de sig utanför sin 

nuvarande utvecklingsnivå men behöver vägledning för att nå nästa, barn utför 

handlingar som leder fram till utveckling (Dale,1998). För att det ska ske anser Bilton 

(2010) att pedagoger måste vara engagerade och nyfikna för de aktiviteter som barn 

väljer att göra ute på förskolegården. Barns utveckling och lärande skapas och påverkas 

både av och tillsammans med andra. För att de ska få känna och uppleva glädje, lärande 

och kunskap bör pedagoger finnas nära barnen och vara tillgängliga (a.a.).  

 

Bilton (2010) fann i sin studie att barn utomhus uttrycker “titta på mig” , “ titta här “ 

medan barn inomhus använder formuleringar som  “titta vad jag har gjort”, “titta vad 

jag kan”. Skillnaden menar Bilton (2010) skulle kunna beror på att det tar längre tid för 

ett barn att lära sig läsa jämfört med att öva på och klara av en ny fysisk aktivitet. 

 

Li, Hestenes och Wangs (2014) studie visar att fler barn deltar i lek utomhus i 

förhållande till inomhus. Deras låtsaslekar förändras och påverkas av den utemiljö de 

befinner sig i. En inbjudande utemiljö som består av varierande material bidrar till mer 

utmanade och varierande lekar hos barn. Studien visade att pojkar oavsett utemiljö hade 

mer låtsaslekar än flickorna. Enligt forskarna kan en möjlighet till det vara att pojkarnas 

intresse för låtsaslek ökar i utemiljön (a.a.).  
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2.2 Pedagogers deltagande i barns lek 

Engdahl och Ärleman-Hagsérs (2011) har studerat barns delaktighet i det fysiska 

uterummet. I  studien blev pedagogerna mer medvetna om vad de kan göra på 

utegården. En pedagog uttrycker sin nya syn på följande vis ”vi är inte bara på gården, 

utan vi utforskar och upptäcker” (Engdahl & Ärleman-Hagsérs, 2011:11). Pedagogerna 

i studien upptäckte nya möjligheter med utemiljön, barnen gavs möjlighet att utforska 

den och sig själv, sina egna förmågor i förhållande till material och miljö på nya sätt. 

Granberg (2007) tar upp vikten av pedagogers förhållningssätt. För att skapa god 

lekutveckling hos barn ska de vara barncentrerade, visa intresse och engagemang för 

deras lek samt försöka inta ett barns perspektiv. Vidare menar Granberg (2007) att de 

vuxna på förskolan bör inta rollen som den medforskande pedagogen. Kunna se och 

upptäcka saker tillsammans leder till att de vuxna lättare kan sätta sig in i barns 

livsvärld. En pedagog ska vara närvarande och ge stöd och uppmuntran i det barn gör, 

det kan leda till en stärkt självkänsla hos barnet (a.a.). Ericsson (2002) är inne på samma 

tankar kring om att pedagogens roll i utevistelsen handlar om att vara en vägledare. För 

att stimulera och utmana barnet menar Ericsson (2002) att pedagogen behöver erbjuda 

olika aktiviteter samt planera aktiviteter som stimulerar barns utveckling och lärande. 

 

En viktig aspekt i förskollärarnas roll i barns lek och samspel är engagemang, 

Knutsdotter Olofsson (2010) menar att utan de vuxnas engagemang i leken blir det inga 

lekar oavsett tillgången till lekmaterial. De vuxna behöver också se till att barns lek inte 

avbryts av rutiner eller kamrater. Avslutningsvis menar Knutsdotter Olofsson (2010) att 

pedagoger ska delta i barns lek men på deras villkor. 

 

Tullgren (2004) anser liksom andra forskare att det är viktigt att vuxna deltar i barns lek. 

Hon lyfter däremot i sin avhandling ett dilemma med pedagogers inblandning i leken 

utifrån Foucaults tankar om styrning, hur pedagoger styr barns lek. Att de genom sin 

blotta närvaro eller deltagande, övervakar och styr leken mot de håll de önskar. Hon 

menar att lärare i förskolan har olika normer och tankar kring lekar och deras innehåll. 

Barn som leker betraktas ofta som kreativa, aktiva och engagerade, pedagoger 

uppmuntrar ofta barn till lek. Tullgren (2004) anser att pedagogen intar en roll som 

övervakare av lekar, ser till att den överlever, samt inte blir störd av andra barn eller de 

konflikter som uppstår mellan barn. Den fria leken kan uppfattas som fri men barn 

måste leva upp till de normer pedagoger anser viktiga. Lekar som anses “dåliga” styrs 

av pedagoger mot lekar som upplevs “trevliga”. Innehåller de vapen anses de enligt 

Tullgren (2004) vara ”dåliga”. Familjelek där barn leker att de lagar mat eller är en 

familj anses vara ”trevliga”.  

 

Knutsdotter Olofsson (2010) uttrycker att allt för få pedagoger lägger tid och intresse på 

barns fria lek, då barn leker i den fria leken passar pedagoger på att göra något. Även 

Lillemyr (2002) menar att pedagoger behöver ta ställning till olika val innan de deltar i 

leken. Det är viktigt att leken tas på allvar, när pedagoger går in i leken behöver de göra 

det med försiktighet, det ska var noga genomtänkt och pedagogen får gärna ha uppsatta 

mål för sitt deltagande. Bilton (2010) belyser också vikten av pedagogers deltagande i 

barns lek men menar att det är en av de svåraste uppgifterna en pedagog har. Deltar de i 

barns lek är det viktigt att de blir en del av leken. Allt för ofta när vuxna deltar i barns 

lek reflekterar och analysera de över leken och lärandet som sker i den pågående 

leksituationen, pedagogen involverar då sig inte så som den borde göra i leken.  
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Läroplanen för förskolan betonar även den hur viktig pedagogrollen är: 

 
Barn skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter (Skolverket, 2010:8). 

Pramling Samuelsson och  Asplund Carlsson (2003) såg i sin studie att barn tar kontakt 

med pedagoger av flera olika anledningar. En kan vara att de behöver hjälp med något 

de själva inte klara. Barn kan behöva hjälp i leken då någon deltagare inte sköter sig 

eller följer reglerna. De tar även kontakt för att bli sedda och hörda i sin lek och sitt 

lärande, de söker också pedagogers uppmärksamhet för att få bekräftelse om sin 

kompetens. Att barn gärna har sina pedagoger som lekkompisar blir synligt då barn på 

olika sätt bjuder in pedagoger till lek (a.a.).  

Arnér (2005) har i sin studie sett att ordet “nej” används oftare än ordet “ja” av 

pedagoger. Att ordet “nej” används ofta kan beror på för små lokaler i förhållande till 

gruppens storlek, för lite tid eller ett utarbetat arbetssätt som pedagoger inte vill 

förändra. Svarar de istället ja får pedagogen möjlighet att följa barnet, samtala, 

dokumentera, utmana och inspirera det och på så sett upptäcka hur barn tänker och löser 

problem. Arnér (2005) och Knutsdotter Olofsson (2010) hävdar båda att pedagoger 

sätter stopp för barns lekar innan de tagit reda på vad det egentligen leks. Det är även 

vanligt att vuxna sätter stopp för lekar då material inte används på sitt ”rätta sätt” 

(Arnér, 2005). 

 

2.3 Utomhusaktiviter 

I en studie av McClintic och Petty (2015) visar resultatet att pedagoger anser 

att utomhusaktiviteter är lika viktiga som inomhusaktiviteter. De menar att 

utomhusmiljön ger fler och större variation av lekar än vad innemiljön ger. En 

konsekvens utevistelsen bär med sig är att pedagoger ger mindre tid och 

uppmärksamhet åt att bedöma barns utelek och deras lärande jämfört med aktiviteter 

som sker inomhus. Pedagoger ansåg att det var inomhus som inlärningen skedde. 

Fördelarna med utevistelsen som lyfts var att utevistelsen var bra för barns hälsa samt 

att det sociala samspelet utvecklades ute på gården. Förskolans gård var även en plats 

att rensa överskottsenergi på samt ge barn möjlighet till att förbereda sig på vad som ska 

ske inne sen (McClintic & Petty, 2015). Det ansågs också att barn bör ha mycket frihet 

under utelek och uppmuntras att utforska och använda sin fantasi ute på gården 

(McClintic & Petty, 2015). 

 

Ett dilemma för pedagoger i förskolans värld är att de ofta ställs inför olika val när det 

gäller barns säkerhet, säkerheten i lekarna och med det material barn väljer att leka med. 

Ska barn tillåtas att klättra i träden och så vidare? I förskolan arbetas och tänks det 

mycket på säkerhet, säkerhet för varje enskild individ. Det är viktigt att platsen där barn 

vistas är trygg och fri från fara. Bilton (2010) såväl som Little och Hansen Sandseter 

(2014) menar att personalen hela tiden behöver överväga säkerheten, speciellt utomhus 

då barn ofta är mer aktiva. Materialet på förskolegården behöver vara säkert för de som 

vistas där. Förskolan behöver vara en säker plats, många pedagoger anser att de behöver 

stoppa barns lekar på grund av bristande säkerhet.  
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I Little och Hansen Sandseters (2014) studie uttryckte de deltagande pedagogerna att 

överbetoning av säkerhet begränsade deras möjligheter till att lära sig nya färdigheter. 

Det framgick i barnobservationerna, samt i intervjusvaren barnen gav att de själva 

uppskattade utmaningar och de lite mer spännande aktiviteter som erbjuds utomhus 

(a.a.). 

 

 

2.4 Förskolegårdens miljö 

Szczepanski och Dahlgren (2011) anser att det visat sig att gårdar med stora ytor bidar 

till mycket kroppsrörelse, en gård med stor variation med material,  träd och buskar 

stimulerar till mer utevistelse, stimulansen främjar varje individs utveckling. Barns 

kommunikationsförmåga är kopplad till aktiviteter och bruket av alla sinnen 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011). 

Mårtensson (2010) framhäver att studier som är gjorda på utevistelse visar att barns 

utelek är beroende av platsens kvalitet och för att skapa goda möjligheter för 

utomhuslek behövs det tillgång till mycket material samt stora ytor att röra sig på. 

Vidare förklarar Mårtensson (2010) att personalen på förskolan har stor tillit till 

utemiljön. Det syns i deras förhållningssätt under utevistelsen, förlitar de sig på att 

utemiljön stimulerar barns lek behöver personalen inte lika ofta organisera aktiviteter. I 

utevistelsen tar pedagoger på sig en roll som övervakare över barns säkerhet på gården. 

Då de väljer att ta en mindre aktiv roll vid utevistelse ger det barn större frihet i 

förhållande till inomhus då fler aktiviteter inomhus är planerade av pedagoger, samtidigt 

som barns samspel på gården ofta sker inom vuxnas räckvidd. Miljön på gården 

inspirerar en del barn till mer aktiva lekar än inomhus genom att lekarna kretsar kring 

bland annat kamp, kamp som kan innebära mer fysiska lekar mellan barn (2010). I 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsérs (2011) studie visade det sig att barn trivs bäst på den 

del av förskolegården där det ges stora och goda möjligheter till fysisk rörelse, lek och 

kroppsliga utmaningar. Barn uttryckte att de själv bestämmer vad de vill leka med när 

de är ute på gården och deras inflytande är stort över just leken på gården samtidigt 

berättar de att pedagogerna bestämmer förutsättningarna som att när det är dags att gå ut 

och in (a.a.). 

 

McClintic och Petty (2015) har i sin studie tittat på hur pedagoger resonerar  kring 

utevistelse på förskolegården. Deras resultat visar att pedagoger anser att planering av 

utomhusaktiviteter är lika viktiga och görs på samma sätt som planering av 

inomhusaktiviteter, dock uttryckte de att lärande tillstörsta delen sker inomhus och 

utomhusmiljön är mer till för att barn ska få springa av sig. Pedagogerna upplevde att de 

hade möjlighet att genomföra olika aktiviteter på förskolegården men olika faktorer, 

bland annat gårdens storlek och antalet barn som vistas på gården påverkade. De flesta 

ansåg att deras viktigaste roll på förskolegården var att ge barnen vägledning och se till 

säkerheten. Pedagogerna tog gärna en tillbakadragen roll för att ge barn utrymme att 

leka självständigt utan vuxnas inblandning (a.a.) 

 

Enligt Persson Gode (2011) borde förskolegården locka till lek och lärande, det kan ske 

genom varierande och utmanande material. Barn ska också ges möjlighet till utveckling, 

främst i den fria leken. Förskolans gård är en planerad miljö, den kan med enkla medel 

förändras för att ta tillvara på intressen som finns just nu. Gården ska helst vara planerad 

så den stimulerar och väcker barns nyfikenhet, både när det gäller den fria leken och 

planerade aktiviteter (a.a.). 
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2.5 Samspel  

Johansson (2011) menar att det finns tre viktiga faktorer för ett gott samspel mellan 

pedagog och barn: närvaro, lyhördhet och överträdelse. Pedagoger visar sin närvaro 

genom att finnas nära samt möta och förstå barnets intresse och vilja. För att vara 

närvarande ska det vara både fysiskt och psykiskt. Pedagoger ska vara lyhörda för barns 

initiativ, Johansson (2011) förklarar lyhördhet med ordet responsitivitet, att vara lyhörd 

för den andre samtidigt som man arbetar för att stödja den andres utveckling. Den sista 

faktorn som beskrivs för ett gott samspel är överträdelse. Att som pedagog visa på att 

överträdelse är okej kan göras genom att barn fritt får lov att förflytta materialet, 

materialet behöver inte befinna sig på en speciell plats då barn använder materialet. 

Genom att vara tillåtande i dessa situationer blir pedagogen ofta medforskande eftersom 

de vill ta reda på barns syfte med förflyttningen av materialet. Tillåts förflyttningar med 

material ses förflyttningarna som något meningsfullt och viktigt för barns lek och 

lärande (a.a.). 

 

Granberg (2007) anser för att kunna skapa ett gott samspel ska pedagogen ha en roll 

som uppmuntrar barns nyfikenhet så de uppmuntras till att ta den tid de vill och behöver 

för sitt utforskande. Ett gott samspel mellan barn och pedagog bidrar till att 

utevistelserna blir lärorika och inspirerande situationer för alla. För barn är vuxna lika 

viktiga ute som inne. Ett bra samspel påverkar barns kommunikation positivt, för att 

lägga grunden för det menar Granberg (2007) att pedagoger ska göra och leka med det 

som barn väljer att göra på utevistelsen.  

 

Enligt Szczepanski och Dahlgren (2011) är det viktigt att både inne- och utemiljöerna är 

planerade så de bidrar till lärande genom både teori och praktik. Genom att vistas i 

förskolans utemiljö kan den sociala relationen mellan pedagog och barn stärkas och 

genom att vistas i lärande miljöer både inomhus och utomhus kan en god social 

samvaro skapas (a.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

8 

 

3 Teoretiska perspektiv 
 

De teoretiska perspektiv som används är det sociokulturella perspektivet samt 

utvecklingspedagogik. Det sociokulturella perspektivet är först och främst utifrån Säljö 

(2000) och  Strandberg (2006) tankar. Båda perspektiven har legat till grund för 

tolkningar och analys av resultatet. 

 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet valdes beror till stor del på att det bygger på att vi lär 

tillsammans i sociala och kulturella sammanhang.  Undersökningens syfte är att titta på 

hur pedagoger stödjer barns lek på förskolegården. Genom att titta på resultatet utifrån 

det sociokulturella perspektivet synliggörs pedagogers roll och deras syn på det sociala 

samspelet mellan dem själva och barn och hur de själva planerar verksamheten och 

förhåller sig till det sociala samspelet samt vilka kunskaper och färdigheter de vill 

förmedla under utevistelsen på förskolegården.  

 

Säljö (2000) anser  att grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att lärandet sker i 

samspel mellan människor. Vygotskij (1999) hävdar att barn behöver möten med andra 

för att ta sig framåt i sin utveckling och det viktiga är inte att se barns brister utan att 

kunna se deras färdigheter. Strandberg (2006) beskriver även han att inom det 

sociokulturella lär människor först tillsammans med andra för att sedan lära sig på egen 

hand. För en utveckling ska vara möjlig behöver barn instruktion och imitation och det 

är i lek barn uppfinner metoder som tar dem vidare till nya nivåer (a.a.).  

Vygotskij menar att ”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det i 

morgon göra på egen hand”(Vygotskij, 1999:278). 

 

Ett lärande för en individ sker inte på en specifik plats utan ett lärande pågår hela tiden, 

överallt. Det sker hela tiden ett samspel mellan barnet och den miljö som barnet 

befinner sig i, det är därför av betydelse hur lärandemiljöer är utformade i den 

verksamhet de vistas i (Strandberg, 2006). Enligt Thurmann-Moe (1998) skapar barn ett 

betydelsefullt lärande i den miljön de befinner. För att barn ska kunna utveckla sin 

kognitiva förmåga behöver kommunikationen och interaktionen mellan vuxna och barn 

ständigt ske, både i planerade och spontana aktiviteter. Pedagogers förhållningssätt är 

viktigt så att barn görs delaktiga och aktiva i sin miljö. Den vuxne leder barnet framåt i 

deras utveckling genom vägledning för att barnet själv ska nå en högre nivå för sitt 

lärande (a.a.). Strandberg (2006) såväl som Thurmann-Moe (1998) anser att då barn 

aktivt får undersöka och utforska miljön de befinner sig i sker det för barnet ett fysisk 

och psykiskt lärande. För ett optimalt lärande anser Thurmann-Moe (1998) att det krävs 

medforskande vuxna som utmanar, namnger och förklarar olika fenomen. Miljön barn 

befinner sig i ska bidra till olika aktiviteter.  

 

Miljön en individ befinner sig på är inte en neutral plats, miljön skapar kunskaper, 

värderingar, känslor, erfarenheter och förväntningar. Samspelet med vuxna är för barn 

betydelsefullt eftersom social kompetens handlar om samspel och samspelet lägger 

grunden för social utveckling. Miljön barn vistas i måste även kunna spegla möjliga 

aktiviteter, den ska tala till barnet och visa barnet vad som finns att göra där genom yta 
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och material. Personalen på förskolan bör därför i förväg inte iordningställa miljön utan 

barn ska vara delaktiga och reflektera över vad som ska vara där (Strandberg, 2006).  

 

 

3.2 Utvecklingspedagogik 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) förklarar att grunden i 

utvecklingspedagogiken är barns sätt att förstå världen på. I utvecklingspedagogiken 

utgår man ifrån att en individ föds med förmågan att förstå sin omvärld. Barns sätt att se 

världen på börjar i en helhet som därefter blir delar i helheten genom att helheten delas 

isär och urskiljs, för att sedan kopplas samman till en ny förståelse. Precis som inom det 

sociokulturella perspektivet har pedagogen en betydelsefull roll inom 

utvecklingspedagogiken, pedagogens roll är att skapa och fånga situationer i den dagliga 

verksamheten som utmanar barn i sitt tänkande och en tro på att pröva sina idéer. 

Genom det här arbetssättet ges barn möjlighet att reflekterar över sina nya idéer 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Genom att ta vara på barns olika 

erfarenheter skapar pedagoger en variation på barns möjlighet till ett nytt lärande, att 

inspirera barn till ett nytt lärande synliggör pedagoger för barn att det finns olika sätt att 

tänka och lära sig på (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006) lägger stor vikt vid att det handlar om att som pedagog utgå ifrån 

barnet och barnets vilja att lära sig nya saker. Tillsammans med andra får ett barn nya 

erfarenheter och ny kunskap. För att bidra till barns nya kunskap krävs det att pedagoger 

skapar situationer och utnyttjar tillfällen barn befinner sig i (a.a.).  

 

Thulin (2011) anser att i förskolans verksamhet har de vuxnas förhållningssätt stor 

betydelse för hur de väljer att ta vara på vardagen och att pedagoger ser var det enskilda 

barnet befinner sig inom sin kunskapsutveckling för att komma vidare. En faktor som 

då gör utvecklingspedagogiken lik det sociokulturella perspektivet är pedagogens 

ansvar att ta vara på lärande situationer för barn, att pedagogen ger barnet nya 

utmaningar och väcker en nyfikenhet på att vilja lära sig mer och på hur många olika 

sätt det finna att lära sig nya saker på. Thulin (2011) menar att inom 

utvecklingspedagogiken ska barns tidigare erfarenheter ses som en förutsättning för 

deras kunskapsutveckling. Eftersom alla individer har olika förutsättningar och 

kunskaper ses varje enskild individ som en tillgång till andra i verksamheten (a.a.). 

Läroplanen för förskolan uttrycker att det finns olika sätt för ett barn att lära sig på och 

att verksamheten skall utgå från barns erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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4 Metod 
 

För att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna används observationer och 

intervjuer. Valet av metod möjliggjorde att både få respondenternas syn på hur de 

stödjer barns lek på förskolegården samt att genom observation kunna identifiera 

likheter och skillnader i förhållande till intervjusvar. Att kombinera metoder, en så 

kallas metodtriangulering gör att studien får fler infallsvinklar (Denscombe, 2009). 

Genom att använda en kvalitativ metod och fenomenografisk ansats vid intervjuerna var 

syftet att få möjlighet att beskriva hur pedagoger stödjer barns lek på förskolegården. 

Genom den fenomenografiska ansatsen samlas pedagogernas uppfattningar om hur de 

stödjer barns lek på förskolegården in. I en fenomenografisk ansats är det vanligt att 

intervjusvaren redovisas med citat (Larsson 1986). 

 

 

4.1 Datainsamling 
Datainsamlingen består av både observationer och intervjuer. Materialet från 

observationerna består av ett observationsschema (se bilaga E). För att förklara en del 

av situationerna som skedde vid observationerna har vi valt att skriva ner händelser och 

citat, för att stryka och förklara innebörden av det som observerades. Observationerna 

svarar för det  som har skett på förskolegården. Vi närvarade båda två vid samtliga 

observationer. Denscombe (2009) anser att fördelarna med observation är att man ser 

vad människor gör istället för att de själva ska berätta vad de gör. Under 

observationerna deltog vi inte aktivt i verksamheten, för att inte påverka det som skedde 

på förskolegården. Schemat bygger på 10 situationer som handlar om hur pedagoger 

agerar i förhållande till det som sker på förskolegården. Nackdelen med systematisk 

observation är att det enbart samlats in data forskaren upplevt (a.a.). 

För att få ta del av pedagogernas syn på hur barns lek stödjs på förskolegården mejlades 

intervjufrågor ut till samtliga pedagoger på förskolan. Denscombe (2009) beskriver att 

fördelarna med intervju som metod är att respondenterna kan uttrycka sina åsikter och 

har möjlighet att utveckla dem. Valet att genomföra strukturerade intervjuer grundade 

sig i att respondenterna inte hade möjlighet att delta i personliga intervjuer. 

Intervjuguiden (se bilaga D) består av öppna frågor i given ordning men utan 

svarsalternativ. Intervjufrågorna skapades efter det att observationerna genomförts.     

 

 

4.2 Urval  
Undersökningens empiriska material innefattar fyra observationer som genomfördes på 

fyra olika dagar under en två veckors period och sex mejlintervjuer. Intervjufrågorna 

skickades ut till 11 pedagoger varav sex pedagoger valde att skriftligen svara på 

intervjufrågorna.    

 

Förskolan är en kommunal förskola i södra Sverige. På förskolan arbetar 11 pedagoger. 

I arbetet benämns samtliga vuxna som arbetar med det pedagogiska arbetet som 

pedagoger, vuxna eller personal på förskolan vare sig de är förskollärare eller 

barnskötare. På förskolan finns 55 barn inskrivna på tre avdelningar. Förskolan har en 

stor gård som är uppdelad i två sektioner som pedagogerna benämner som lilla och stora 

gården.  
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På förskolegården finns stora gräsytor, gungor, rutschkana, cykelbanor, bollplank, 

sandlådor, vindskydd och sovloft, mindre skogsparti att leka i och andra lekredskap 

samt förråd till barns material för utevistelsen.  

 

Observationerna har ägt rum både på förmiddagen och eftermiddagen och utförts på 

både lilla och stora gården. Vid tre av fyra observationstillfällen var vädret varmt och 

soligt, vid ett tillfälle var temperaturen lägre och det blåste kraftigt. Under  

observationerna befann vi oss på vars en sida av gården, det har bidragit till att vi fångat 

upp fler situationer samt att fler fältanteckningar nertecknats.  

 

Under observationstillfällena deltog inte alla 11 pedagoger då sjukdomar och semestrar 

medförde ett visst frånfall. Pedagogerna hade vid informationstillfället fått information 

om undersökningens syfte. Vid informationstillfället uttrycktes en önskan från oss om 

att pedagogerna inte skulle förändra verksamheten under observationstillfällena. Det har 

lett till att vissa pedagoger har deltagit i samtliga observationer medan andra bara vid 

några. 

 

 
4.3 Genomförande 
Vid uppstarten av undersökningen kontaktades förskolechefen för godkännande. Efter 

förskolechefens godkännande informerades samtliga pedagoger om undersökningens 

syfte och upplägg, de fick även möjlighet att avböja sitt deltagande. Samtliga 

vårdnadshavare fick information om undersökningen (se bilaga A) via brev som 

överlämnades av förskolans pedagoger. När det var tid för att boka in besöket för 

observationer kontaktades förskolan via mejl (se bilaga B). Observationerna skedde 

under fyra olika dagar och vid olika tider då verksamhet på förskolan bedrivs. Under 

observationerna har ett förutbestämt schemat använts. Schemat är uppbyggt genom 10 

förutbestämda situationer som är valda för att svara på undersökningens syfte. Allt 

eftersom situationer uppstod på förskolegården sattes streck på schemat.  

 

Förutom observationsschemat genomfördes fältanteckningar, dessa har skrivits direkt 

under observationstillfället, vilket Denscombe (2009)  anser är betydelsefullt då minnet 

ofta är selektivt och inte alltid pålitligt. Observationerna genomfördes utan deltagande i 

aktiviteterna. Genom att agera observatörer gavs möjlighet att ha full fokus på att se alla 

och anteckna situationer som styrker observationsschemats förvalda situationer, utan att 

behöva avbryta ett deltagande om forskarna skulle ha varit deltagande i barngruppen. 

 

Intervjufrågorna skickades till personalen via deras mejladresser tillsammans med 

information om de forskningsetiska principerna (se bilaga C och D).  
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4.4 Bearbetning av data  
Materialet från observationerna bearbetades och sammanställdes i en tabell i relation till 

syftet och frågeställningarna. Fältanteckningarna skrevs ner efter observationerna, har 

de bearbetats och analyserats i relation till syftet och frågeställningarna.  

 

Intervjudata har transkriberats och  skrivits ut för att sedan kategoriserats efter 

frågeställningarna och undersökningens teoretiska perspektiv. Namnen har fingerats för 

att skapa anonymitet. Då undersökningen bygger på en strukturerad intervju med ett 

mindre antal frågor är frågorna kopplade till observationsschemat. Intervjufrågorna är 

skrivna efter våra observationer och bygger på det som skedde på gården. Pedagogerna 

har i och med intervjufrågorna fått möjlighet att uttrycka sina tankar kring det vi 

uppfattade skedde på förskolegården.  

 

Upprepade läsningar skapar en kontextuell förståelse vilket gett förtrogenhet med 

materialet. Resultatet har analyserats i relation till det sociokulturella perspektivet och 

utvecklingspedagogiken som är undersökningens teoretiska ramverk. 

 

 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Undersökningen bygger på både intervjuer och observationer och ger därför en relativ 

hög trovärdighet. Trovärdighet är viktigt när det gäller forskningsresultat, det skiljer god 

forskning från dålig (Allwood & Erikson, 2010). Materialet som samlats in är relevant 

för syftet och frågeställningarna. Undersökningens tillvägagångssätt samt att alla steg 

redovisas och argumenteras för vilket stärker tillförlitligheten.  

En svaghet i trovärdigheten undersökningen ställts inför är att samtliga pedagoger inte 

deltagit i observationerna och intervjuerna.  

 

 

4.6 Etiska överväganden  

Enligt Hemerén (2011) och Denscombe (2009) finns det etiska aspekter som måste 

beaktas vid all forskning. Genom att följa de forskningsetiska principerna får vi ett 

underlag för egna reflektioner och insikter i vårt ansvarstagande. Undersökningen 

bygger på informationskravet, samtycketskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram.  

 

Informationskravet innebär att det finns en skyldighet att informera deltagarna om 

undersökningens syfte, att det är frivilligt att delta samt att det är möjligt att avbryta sin 

medverkan när som helst. I denna undersökning har samtliga berörda, vårdnadshavare 

och pedagoger informerats skriftlig om undersökningens syfte samt deras rättigheter (se 

bilaga A och C).  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma om sitt deltagande och när 

som helst avbryta sitt deltagande. I undersökningen har samtliga pedagoger muntligt 

gett sitt samtycke till observationerna och intervjuerna. Även förskolechefen har gett sitt 

till att undersökningen genomförts på den aktuella förskolan. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla personer och personuppgifter ska ges största 

möjliga konfidentialitet. I undersökningen har alla deltagande pedagoger och barn 

avidentifierats, inga namn förekommer. Allt material som används i det slutliga arbetet 

har avkodats och förvaras på skyddad plats.  
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Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast används i den här 

undersökningen, materialet får inte användas eller utlånas för annat bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. Då undersökning ingår i ett självständigt arbete kommer 

materialet endast att användas till det ändamålet och kommer efter att arbetet är godkänt 

raderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

14 

5 Resultat och analys 
 

Syftet med undersökningen är att ta del av hur pedagoger stödjer barns lek på 

förskolegården. Resultatet presenteras i rubrikerna; hur uppfattar pedagogerna syftet 

med utevistelsen på förskolegården?, vilket förhållningssätt intar pedagogerna på 

förskolegården? samt i vilken utsträckning genomförs planerade aktiviteter och lekar?  

Intervjusvar och  material från observationerna är sammanvävt i resultatet. 

 

5.1 Hur uppfattar pedagogerna syftet med utevistelsen på 
förskolegården? 
På den aktuella förskolan spenderar de i genomsnitt två till fyra timmar per dag ute på 

förskolegården. Tiden varierar mycket beroende på årstid och väder. Beroende på hur 

många timmar barnen är på förskolan varje dag så spenderas stor del av deras dag ute på 

gården. Pedagogerna hade varierade upplevelser av hur många timmar om dagen de 

spenderade på förskolegården, allt från att någon ansåg att det var ca en timme till att ett 

flertal ansåg att de spenderade upp till fem timmar ute på gården.    

 
Mellan 60 till 90 minuter försöker vi vara ute. Dock blir det längre på 

sommaren eftersom vi går ut efter mellis också och stannar ute tills barnen 

blir hämtade (Pedagog B). 
 
Men vi är på förskolans gård mellan 4-5 timmar(Pedagog D). 

 

Under observationstillfällena var barngrupperna ute på förskolegården mellan 1,5-2 

timmar. Resultatet visade att det var färre barn ute de dagar det var sämre väder, de 

dagarna hade pedagogerna aktiviteter inne för barnen. Vid fint väder var samtliga barn 

på förskolan ute på gården. Barnen kan själva inte välja om de vill vara ute eller inne, 

det beslutet fattades av de vuxna.  

 

På intervjufrågan vilket syfte utevistelsen har svarade respondenterna enhetligt, de anser 

att syfte är att barnen ska ges möjlighet till rörelse, samt att de ur ett hälsoperspektiv ska 

få tillräckligt med frisk luft samt att få ny energi. ”Syftet är att få motion, rörelse, lek, 

utmaningar, lek med sand, vatten, cykla, klättra” (Pedagog F). Pedagog C uttryckte 

syftet på följande vis “barnens rörelsebehov, hälsofrämjande, träffa alla barnen på 

förskolan, fantasi m.m.” Ytterligare en pedagog betonade att det är viktigt med 

utevistelsen som ger barn ett miljöombyte, då barns dagar på förskolan är långa.  

 

Att pedagogerna lägger stor betydelse för barns rörelsebehov och det hälsofrämjande 

vid sina intervjusvar kan bero på att de anser att det inomhus pågår mer planerad och 

styrd verksamhet. Då barn vistas på förskolans gård ges större frihet till självständig lek 

och möjligheten till andra lekar ökar. Pedagogerna nämner att ute på förskolegården får 

barnen träffa varandra över avdelningarna som i sin tur kan skapa nya relationer barnen 

emellan. Undersökningens resultat stämmer överens med det McClintic och Petty 

(2015) upptäckte kring att utomhusmiljö ger fler och större variationer av lekar än 

inomhusmiljön. Även om pedagogerna inte uttryckte att de anser att inlärning till största 

delen sker inomhus så som pedagogerna i McClintic och Pettys (2015) studie såg är det 

ingen som nämner möjligheterna för inlärningen som kan ske ute på gården.  
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Trots att pedagogerna i intervjusvaren uttryckte att det är viktigt att barnen får röra på 

sig, klättra och så vidare så gav observationerna en annan bild. Under observationerna 

blev det tydligt att barnen relativt ofta blir stoppade i lekar som innefattar klättring, 

brottning och så vidare. Barnen blev också begränsade i var på förskolegården de fick 

befinna sig, befann de sig i buskar och bakom vindskydd blev de utav personalen 

negativa tillrättavisande och leken stoppades. Så att pedagogerna samtidigt lyfter vid 

flera tillfällen att det är viktigt att barnen får använda sin fantasi, leka och ha roligt på 

utevistelsen går stick i stäv men det i bland begränsade rörelsefriheten.   

 

En pedagog underströk att det står i styrdokumenten om utevistelse, pedagogen i fråga 

gick inte närmare in på vad hon menade utan uttryckte syftet med utevistelsen på 

följande vis “se läroplanen, samspel, väcka nyfikenhet” (Pedagog E). 

 

Intervjusvaren visar att utevistelsen på gården är viktig, pedagogerna anser att samspelet 

mellan barn är central under utevistelsen. Vid flera tillfällen uttrycker pedagogerna i 

intervjusvaren att de uppmuntrar barn till samspel med andra barn, gärna från 

övriga  avdelningar. Intervjusvaren stämmer överens med Säljös (2000) beskrivning om 

det sociokulturella perspektivet, där han menar att ett lärande sker i samspel mellan 

människor. Genom att avdelningarna är ute på förskolegården samtidig och 

pedagogerna uppmuntra till samspel mellan barnen ges det många tillfällen till nya 

lärandesituationer där barnen lär av varandra. Det sociokulturella perspektivet hamnar i 

fokus, kanske omedvetet från pedagogerna sida med betydelsefullt för barnen. 

 

 
5.2 Vilket förhållningssätt intar pedagoger på förskolegården?  
Respondenterna hade olika syn på sin roll vid utevistelsen på förskolegården, 

majoriteten ansåg att deras roll vara att lösa konflikter eller som en pedagog uttrycker 

det “att vara igångsättande, observerande, närvarande, härvarande, trygghet, finnas till 

hands för att förhindra olyckor, konfliktlösare” (Pedagog E). 

 

Vid samtliga observationstillfällen syns pedagogernas roll som observerande och 

konfliktlösare tydligt genom att hjälpa till att lösa konflikterna eller går in och avsluta 

lekarna. Vid en konflikt situation sätter den vuxne sig ner hos barnen och låter barnen 

berätta och förklara vad det var som hände. I en annan situation går en pedagog in i 

barnens konflikt och plockar bort ett barn som inte får vara med i leken längre. 

Pedagogen säger bestämt till barnet “nu räcker det, nu får du vara här borta så vi ser 

dig”, pedagogen väljer att inte lyssna på barnet för att ta reda på vad som har hänt. Då 

pedagogen intar det här förhållningssättet inför olika konflikter som kan uppstå finns 

det en risk att konflikten inte är löst. Hade pedagogen istället valt att låta barnen få 

återberätta situationen, tillsammans reflektera över det som hänt och sedan kanske få ett 

nytt sätt att se på det som hänt, kan ett nytt lärande skapas. 

 

En annan uttrycker att hennes roll är “att ta ett steg tillbaka och observera vilket kan se 

slappt ut, men det kan vara att det behövs en vuxen som kan ingripa snabbt vid 

konflikter“ (Pedagog A). 

 

Resultatet visar att pedagogerna tar på sig olika roller vid olika situationer/tillfällen 

utomhus, några anser att deras uppdrag på gården är att vara observatörer, medan andra 

anser sig ha rollen som konfliktlösare.  
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De gånger pedagogerna tog på sig rollen som konfliktlösare blev det tydligt att de valde 

att vid flertalet tillfällen stoppa barnens lek. Att ta på sig rollen som konfliktlösare har 

framkommit i andra studier bland annat Bilton (2010) såväl som Little och Hansen 

Sandseters (2014) även om det är en viktig roll kan den leda till orättvisor. Att inta 

rollen som konfliktlösare kan vara besvärligt om pedagogen inte deltagit i leken utan 

endast kommit in när konflikt uppstått. Är de mer närvarande i leken eller finns vid 

sidan om som observatörer kanske de vuxna lättare kan hjälpa till att hitta lösningar på 

problem som uppstår.  

 

Majoriteten av pedagogerna uttrycker att deras främsta roll är att finns till för barnen, att 

skapa trygghet, vara en hjälpande hand. En pedagog menar att hennes roll är att “ta fram 

material till barnen, vara med barnen samt väcka deras nyfikenhet för något de visar 

intresse för, komma med idéer och material för att utveckla lekarna” (Pedagog D). 

Endast en anser att det är viktigt att vara tillsammans med barn i deras lek, hon 

beskriver att “min roll kan vara att tillsammans med barnen utmana dem i att väcka 

nyfikenhet som att upptäcka en mask, snigel” (Pedagog A). Till skillnad från pedagog A 

anser majoriteten av pedagoger att deras roll är att inte uppleva lekar och aktiviteter 

tillsammans med barn, utan som en pedagog uttrycker det “vi ska finnas vid sidan om 

och först delta om någon bjuder in. Barnen bjuder ofta in till lek ex pirat, resturanglek, 

koja, vuxentaxi” (Pedagog D).  

 

Pedagog F anser  att det handlar om att ge förutsättningar så att det finns möjlighet för 

barn att hitta något som de tycker om att leka med. Pedagog F beskriver det på 

följandevis: 

 
att finnas till hands, att se så alla har det bra. Att delta o visa att jag är 

intresserad av deras lek. Att förbereda olika lekar o aktiviteter. Att jag hela 

tiden har koll på att alla våra barn har det bra (Pedagog F). 
 

I intervjusvaren uttrycker flera pedagoger att deras roll är att finnas till för barnen, att 

skapa trygghet, en hjälpande hand med att bland annat ta fram material till dem, vara 

med barnen samt väcka deras nyfikenhet för något som dem visar intresse för. Inom det 

sociokulturella perspektivet hävdar Strandberg (2006) och Thurmann-Moe (1998) att 

pedagoger ska göra barnen delaktiga och aktiva i den miljö barnet väljer att befinna sig 

i, pedagogens roll blir att stötta och hjälpa barnet framåt i sin utveckling för att kunna nå 

ett nytt lärande. För att barn ska nå ett nytt lärande menar Thurmann-Moe (1998) att 

pedagoger ska vara medforskande och finns tillgängliga för barnen. De ska förklara de 

fenomen barnet visar intresse för, det här lyfts av några pedagoger i intervjuerna. Att de 

väljer att arbeta vidare med det som barn visar intresse för. En pedagog som visade ett 

barn hur det kunde kasta bollen för att lättare träffa basketkorgen utgick från det 

sociokulturella perspektivet genom att vara närvarande i situationen och förklara hur 

leken går till, eftersom barnet hade intresse för basketen blev det ett nytt lärande för 

barnet. Pedagogen som visade hur barnet kunde kasta bollen utgår även från 

utvecklingspedagogiken som innefattar att det är viktigt att dela med sig av sin 

erfarenhetsvärld till någon annan (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 
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5.2.1 Deltagande 

På frågan om hur pedagogerna ser sitt deltagande i barns lek finns olikheter i svaren 

jämfört med i frågan på om deras roll. De uttrycker att deras roll bland annat är 

konfliktlösare och en hjälpande hand. I svaren om deras deltagande uttrycker fler talet 

pedagoger att de är medforskande pedagoger, inspirerar barn till lek. En pedagog 

beskriver att det finns en del rutiner som måste göras och en pedagog önskar att den 

hade varit mer deltagande än vad den är: ”är mindre än jag önskar” (Pedagog F). 

 

En annan pedagog ansåg att sin roll på förskolegården var helt annorlunda. Pedagog A 

beskriver sin roll på följandevis: 

 
Utmanar deras nyfikenhet, samspel med andra, ger dem upplevelser 
Ibland finns jag till för de som vill mysa (Pedagog A). 
Vara en medforskande pedagog. Tillsammans med barnen ser o upptäcker vi 

omgivningen. Ställer frågor för att få barnet nyfiket, på så sätt kan de 

utforska på egen  

hand. För att förstärka barnet i det de gör, kan + ibland leda vidare till 

dokumentation. 

Vi kan forska om de som de har hittat (Pedagog A). 
 

Ett exempel på deltagande under observationerna var att pedagogerna tog fart på ett 

barn som gungar, en annan räknar tillsammans med ett barn, en annan leker i  

sandlådan, gräva och baka kaka med barn. Pedagogerna var även deltagande i barns lek 

i form av ledare i en lek genom att styra upp så alla deltagare i leken fick vara med då 

leken innehöll tur tagning.  

 

Under observationerna intar pedagogerna en mer eller mindre passiv roll på 

förskolegården. Flera av dem står med armarna i kors och tittar sig omkring på gården.  

En pedagog beskriver att det kan bero på att hon observerar vilket kan se slappt ut, men 

det kan vara att det behövs en vuxen som kan ingripa snabbt vid konflikter. 

 

I intervjuerna berättar en del pedagoger om sitt deltagande med barnen genom att de 

utmanar barns nyfikenhet, finns för samspel med andra och för att bara finnas till för 

barns behov förhåller de sig till utvecklingspedagogiken som Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) menar handlar om att som pedagog utgå ifrån barnet och barnets vilja 

att lära sig nya saker. Thulin (2011) hävdar att i utvecklingspedagogiken ansvarar 

pedagoger för att ta vara på lärandesituationer för barn, att pedagogen ger barnet nya 

utmaningar och väcker en nyfikenhet om att vilja lära sig mer samt om på hur många 

olika sätt det finns att lära sig nya saker på. Genom att vara en deltagande och 

medforskare pedagog som nämns i intervjuerna bidrar pedagogerna till ett lärande hos 

barn utifrån de situationer barn får vara med i.  

Observationsschemats resultat har sammanställs och redovisas i tre olika tabeller. 

Tabellerna synliggör antal gånger pedagogerna utförde den aktuella handlingen. Under 

första observationstillfället befann sig tre pedagoger och 11 barn ute, vid tillfälle två var 

fyra pedagoger ute med 24 barn. Vid tillfälle tre så var två pedagoger ute med 14 barn 

och under sista tillfället var två pedagoger ute med 13 barn.  
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Tabell 1 Pedagogernas agerande på förskolegården  

  

 Observation 

tillfälle  1  

Observation 

tillfälle 2 

Observation 

tillfälle  3 

Observation 

tillfälle  4 

 3 pedagoger 

11 barn 

4 pedagoger 

24 barn 

2 pedagoger 

14 barn 

2 pedagoger 

13 barn 

 Antal gånger Antal gånger Antal gånger Antal gånger 

Deltar/leker i en 

aktivitet 

9 4 5 1 

Observerar barn i 

en lek 

5 8 9 5 

Hjälper till att lösa 

en konflikt 

6 3 6 4 

Avbryter leken 12 5 5 6 

Tillrättavisar 30 19 20 20 

Ger instruktioner 15 16 11 15 

 

Tabell 1 visar på att pedagogerna vid samtliga observationstillfällen mer frekvent 

tillrättavisar barnen än deltar i deras lek. Vid observationstillfället ett är både 

pedagogernas deltagande och tillrättavisningarna betydligt fler än vid de andra 

observationerna vilket skulle kunna beror på att pedagogerna intagit en mer aktiv roll 

under det första observationstillfället.   

 

Vid många tillfällen fanns det tydliga tillrättavisade från pedagoger till barn: “lägg ner 

pinnarna”(Pedagog D). Samtliga pedagoger gav barn instruktioner om önskat beteende. 

Tillrättavisningarna och instruktioner var både positiva och negativa. Under 

observationstillfälle ett förklarar en pedagog för några barn varför de inte får plocka 

blommor på buskarna samt äta omogna bär. Barnen frågar varför och pedagogen 

berättar att de kan få ont i magen om de äter för många omogna bär. Vid ett annat 

tillfälle ger en pedagog ett barn en instruktion om hur det enligt henne går till att spela 

basket, hur barnet kan kasta bollen för att lättare träffa basketkorgen.  

 

I undersökningens resultat blir det tydligt att pedagogerna tillrättavisar barnen i deras 

lek. På samma sätt som Tullgren (2004) lyfter i sin avhandling om att pedagoger väljer 

att styra leken till en önskvärd lek sker även på förskolegården i undersökningen. Lekar 

som uppfattas som dåliga och farliga stoppas medan lekar med familjeinslag 

uppmuntras (Tullgren, 2004). På förskolegården stoppas alla lekar som innehåller 

pinnar även lekar som är fysiska stoppas genast. Pedagogerna uttrycker i intervjusvaren 

att det är viktigt att det är säkert för barnen på gården. Att pedagogerna tillrättavisar 

barnens så frekvent kan leda till att deras meningsskapande stoppas och att leken de 

befinner sig i behöver avbrytas. Pedagogernas förhållningssätt till att så ofta tillrättavisa 

barn stämmer inte överens med Strandbergs (2006) och Thurmann-Moes (1998) syn på 

att det är viktigt att barn får vara aktiva och utforska den miljö de befinner sig. Då barn 

får utforska miljön på sina villkor uppstår ett lärande både fysisk och psykiskt.  
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5.3 I vilken utsträckning genomförs planerade aktiviteter och lekar på 
förskolegården? 
Vid samtliga observationer pågår det fria aktiviteter på gården under hela tillfället. 

 
5.3.1 Fri lek 

Alla respondenter anser att den fria leken på förskolegården är viktig, att den ska få 

mycket utrymme. En pedagog anser att det på deras förskola är 80% fri lek ute på 

gården.  

 
Nästan alltid fri lek med det som planerats att tas ut ur förråden (Pedagog C).  

 

Att ge barn möjlighet till den fria leken ger barn utveckling och att de lär sig av 

varandra och med varandra. En pedagog lyfter dock att det på senare tid har varit lite för 

mycket fri lek. Pedagogen som uttrycker att det har varit mycket med fri lek på sista 

tiden tycker samtidigt att det är bra med fri lek ”för då lär sig barnen att leka väldigt bra 

själva” ( Pedagog B). Intervjusvaren visar att pedagogerna är medvetna om att de har 

mycket fri lek ute på förskolegården, de tar upp att konsekvenserna av det har blivit att 

barnen leker bra ute. Resultatet visar inte om pedagogerna har haft det som en aktiv 

handling att skapa en barngrupp som leker bra ute eller om det bara är ett resultat av att 

pedagogerna släppt ut barnen utan medvetna mål.  

 

Samtliga pedagoger anser att de under den fria leken ska observera det som sker. Tre 

pedagoger lyfter att barnen måste få tid till egen lek: “det är viktigt att de får skapa egen 

lekmiljö, använda sin fantasi” (Pedagog D). Majoriteten av pedagogerna anser att de 

inte behöver delta i leken när barn har fri lek ute på gården. En pedagog anser att blir 

man inbjuden i leken då deltar man.  

 

Det erbjuds inga planerade eller spontant påhittade aktiviteter under 

observationstillfällena. Vid 11 tillfällen försöker de uppmuntra barnen till att hitta på 

något antingen själva eller med någon kompis  

 
Sätt dig ner och fundera över vad du vill göra, eller leta upp en kompis. 

 

En pedagog uttrycker: “att jag tycker att barnen lär sig mycket av varandra när vi är ute” 

(Pedagog B).  

 

Samtliga pedagoger lyfter att både fri lek och planerade aktiviteter är viktiga. En 

pedagog uttrycker att den fria leken har varit bra för barngruppen  

 
Vår grupp har utvecklats mycket med fri lek under utevistelsen, våra barn är 

väldigt aktiva och påhittiga i sin lek ute (Pedagog A).      
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5.3.2 Samtal på förskolegården 

Under observationerna samtalade pedagogerna mycket med varandra i olika 

konstellationer. De flesta samtalen som kunde uppfattas handlade till stor del om 

praktiska saker som att räkna hur många barn som är ute, när barnen skulle gå hem och 

så vidare eller om privata saker.  

 

En pedagog lyfter att det är viktig att på gården få tid att fixa med praktiska saker “det 

finns rutiner som behöver göras också, att lägga ut sovsaker till vilan” (Pedagog E). 

 

När det var många pedagoger ute samtidigt så observerades fler samtal mellan dem. Vid 

samtliga tillfällen diskuterades praktiska lösningar om hur dagen eller morgondagen 

skulle läggas upp då det var ont om personal.  

 

Många av samtalen mellan barn och pedagoger innebar instruktioner eller 

tillrättavisningar. Endast vid ett fåtal tillfällen samtalar pedagoger och barn under en 

längre tid. De flesta samtalen är korta konversationer där pedagogen oftast är den som 

för samtalet.   

 

Vid observationstillfälle två observeras att samtliga pedagoger står och samtalar med 

varandra under 18 minuter under tiden barnen gör saker på egen hand. Under dessa 

minuter kommer olika barn fram till pedagoger och frågar olika saker. 

 

5.3.3 Säkerhet på förskolegården 

Pedagogerna i intervjun tar upp att det är viktigt med barns säkerhet på gården, att de 

ska finnas där för att förhindra olyckor. Att vara en trygghet för barnen när de befinner 

sig på förskolegården nämner även en pedagog.  

 

Under observationerna stoppar pedagogerna barns lek, vid de allra flesta tillfällena är 

motiveringen att det kan vara farligt och att de kan skada sig.  

 
Det där är ingen bra lek, du kan skada dig” eller “nu tycker jag att du ska gå 

ner från trädet, så du inte ramlar (Pedagog). 
 

Vid flera tillfällen ber pedagogerna barn som har pinnar i händerna att lägga ner pinnen.  

Det finns många regler på förskolegården om vad barn får göra och vad de inte får göra. 

Under observationerna blir det tydligt att det inte finns klara gemensamma regler för 

gården utan alla pedagoger har olika syn på om det är tillåtet att vara i träden eller 

bakom vindskyddet. En pedagog låter barnen leka runt vindskyddet medan en annan 

pedagog strax efter säger till barnen: ”ni får inte springa här, det har hänt för många 

olyckor”. 

 

Resultatet visar att samtliga pedagoger anser att den fria leken är dominerande och 

viktig på förskolegården. Observationerna som genomfördes på förskolan visar på 

samma resultat, all tid som barnen spenderade på förskolegården hade de fri lek. Dale 

(1998) uttrycker att leken är barns viktigaste aktivitet för att utveckla medvetande om 

sin omvärld. I leken sträcker de sig utanför sin nuvarande utvecklingsnivå för att nå 

nästa. Det som barn utför i leken kan leda fram till utveckling och en ny kunskap (a.a.). 

Strandberg (2006) har tolkat Vygotskij tankar på liknande sätt, barn behöver möten med 

vuxna eller andra barn som är längre fram i sin kunskaps utveckling.  
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Pedagogerna uttrycker att den fria leken bidrar till att barn får möjlighet att använda sin 

fantasi och interagera med andra, både barn och vuxna. Strandberg (2006) anser så som 

pedagogerna i undersökningen att leken är betydelsefull för att främja barns lärande och 

utveckling.  

 

Observationerna visade att pedagogerna endast sporadiskt deltar i barns lek. En pedagog 

uttrycker att barn lär av varandra under den fria leken. När det gäller pedagogernas 

delaktighet i barns lek skiljer sig undersökningens resultat åt för vad flera forskare 

anser. Flertalet forskare (Bilton, 2010, Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003) anser att vuxna har en viktig roll i barns lek. Pedagoger måste vara engagerade 

och nyfikna inför barns lekar, utveckling och lärande skapas och påverkas både av och 

tillsammans med pedagoger.  

 

 

Tabell 2 Samtal på förskolegården  

 Observation 
tillfälle  1 

Observation 

tillfälle 2 
Observation 

tillfälle  3 
Observation 

tillfälle   4 

 3 pedagoger 

11 barn 
4 pedagoger 
24 barn 

2 pedagoger 

14 barn 

2 pedagoger 

13 barn 

 Antal gånger Antal gånger Antal gånger Antal gånger 

Samtalar med barn 20 19 20 15 

Pratar med vuxna 32 23 16 20 

Uppmanar barn till 

självständig lek 
6 1 1 3 

 

I tabellen blir det tydligt att pedagogerna vid de flesta observationerna samtalar oftare 

med varandra än med barnen. Samtalen mellan pedagog och barn skedde då barnen 

sökte kontakt med någon pedagog.  

 

I de situationer pedagogerna väljer att samtal sinsemellan kan det uppstå problem med 

att skapa goda relationer och det så viktiga samspelet mellan barn och vuxna. Det 

Johansson (2011) lyfter som viktigt för samspelet är att pedagogerna är närvarande och 

lyhörda. Då pedagogerna i undersökningen relativt frekvent samtalar vuxna emellan så 

blir det svårare att vara den närvarande och medforskande vuxna som de själva 

uttrycker att de vill vara. Att samtala med andra vuxna under större delen av 

utevistelsen främjar inte barns utveckling. Enligt utvecklingspedagogiska perspektivet 

är pedagogens aktiva roll väsentlig, att skapa situationer för barn men också att 

fånga  och utmana barn i deras tänkande under deras pågående lek (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Att samtala med andra vuxna om saker som 

inte är relevanta för verksamheten leder inte till barns utveckling. 

 

Vid få tillfällen uppmanas barn till självständig lek under utevistelsen. Möjligtvis skulle 

det kunna bero på att pedagogerna medvetet lät barnen själva starta olika lekar eller så 

var de inte tillräcklig närvarande eller hade lust att delta.  
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5.4 Planerade aktiviteter och lekar 
Samtliga pedagoger ansåg att de hade planerade aktiviteter och lekar.  En pedagog 

ansåg att de hade planerade aktiviteter minst halva tiden de var ute på gården medan en 

annan pedagog ansåg att de max hade en planerad aktivitet i månaden. Pedagogerna 

hade alla olika syn på vad de planerade aktiviteterna ute på förskolegården var. Två av 

dem lyfte att de planerade aktiviteterna var vid förskolans egna traditioner bland annat 

förskolans dag, vattenleksdagen, rulledagen eller arbetet med grön flagg. Tre av dem 

tyckte att planerade aktiviteterna sker ibland och då brukar det vara grupplekar, målning 

utomhus eller om man har rörelse.  

 

En pedagog uttrycker att de ofta har planerade aktivitet “egentligen alltid för när vi 

lämnar avdelningen så har vi bestämt om det är cyklar, sandsaker, vattenbordet eller 

ringlekar som står på dagordningen “ (Pedagog F).  

 

Pedagogerna pratar inte så mycket om de planerade aktiviteterna utan fokuserar snarare 

på att det ska vara fri lek ute på gården. Tre av pedagogerna uttrycker vid flera tillfällen 

att de planerade aktiviteterna är viktiga men att barns deltagande i de planerade 

aktiviteterna ska få vara frivilligt.  

 

De hinder som nämns är att de inte hinner med att planera några aktiviteter på gården 

för tiden inte alltid räcker till (Pedagog F), annars ansåg pedagogerna inte att det fanns 

några hinder. 

 
Fast man tänker inte att man planera något när man går ut (Pedagog C). 

 

Under en annan fråga i intervjun tar två pedagoger upp planerade aktiviteter igen. En av 

dem uttrycker att de inte har planerade aktiviteter så ofta som de önskat och den andre 

hade gärna sett att hela förskolan varje vecka har gemensam planering så vi kan få in 

experiment fysik, matematik med mera i form av stationer som barnen kan välja under 

fria leken (Pedagog F). 

 

Under observationerna genomfördes inga planerade aktiviteter. Under sex tillfällen så 

förberedde pedagogerna barnen inför någon aktivitet som skulle ske. Vid ett tillfälle 

handlade det om att det snart var dags att äta frukt och vid två av de sex tillfällen 

handlade det om att de snart skulle börja städa för att sedan gå in.  

 

Observationerna visar att under de fyra tillfällen som förskolan besöktes så skedde inga 

planerade aktiviteter. Granberg (2007) anser att det är viktigt att pedagoger är 

närvarande i barns lek, de ska vara goda förebilder för barn, de ska visa intresse och 

engagemang för barns lek och inta rollen som den medforskande pedagogen. 

Även  Ericsson (2002) menar att pedagoger behöver vara delaktiga och planera upp 

verksamheten utomhus.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet och utvecklingspedagogiken har pedagogen en 

betydelsefull roll att skapa och fånga situationer i den dagliga verksamheten som 

utmanar barn i sitt tänkande och en tro på att pröva sina idéer. Pedagogerna hade lite 

olika syn på vad planerade aktiviteter är på förskolegården men de flesta kopplade 

planerade aktiviteter till lite speciella tillfällen så som Förskolansdag och andra 

återkommande traditioner.  
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Ingen lyfter att de planerade aktiviteterna eller lekarna sker spontant ute på gården 

tillsammans med barnen utan all planerad aktivitet är pedagog styrd och planerad utav 

dem. Vare sig under observationerna eller intervjun deltog eller nämnde pedagogerna att 

planerade aktiviteter kan vara att delta i barns lek för att i den kunna stimulera och 

utmana barn vidare i deras lärande. Inom utvecklingspedagogik handlar det om att som 

pedagog ta tillvara på barns olika erfarenheter och låta deras erfarenheter genomsyra 

verksamheten. Genom det här arbetssättet bidrar de vuxna till en ny och djupare 

kunskap hos barn (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).  

 

Tabell 3 Förberedelser inför nya aktiviteter såväl ute som inne 

 

 Observation 

tillfälle 1 

Observation 

tillfälle 2 

Observation 

tillfälle 3 

Observation 

tillfälle 4 

 3 pedagoger 

11 barn 

4 pedagoger 

24 barn 

2 pedagoger 

14 barn 

2 pedagoger  

13 barn 

 Antal gånger  Antal gånger Antal gånger Antal gånger 

Förbereder barn 

inför en aktivitet 

0 5 0 1 

 

Tabellen synliggör att pedagogerna vid ytterst få tillfällen förbereder barn inför något 

som kommer att ske. De gånger de förbereder barnen handlade det oftast om praktiska 

förberedelser, som att det var dags att plocka undan för att gå in. Att pedagogerna vid så 

få tillfällen inte förbereder barnen kan bero på att det i förväg inte finns någon planerad 

aktivitet. 
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6 Diskussion 
 

Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten enligt 

frågeställningarna, och resultaten jämförs med litteratur och forskning samt våra tankar 

kring resultatet. Efter det följer en slutdiskussion och metoddiskussion samt förslag till 

fortsatt forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att barn och pedagoger på den aktuella förskolan spenderar stor del av 

dagen ute på gården. I intervjusvaren uppger respondenterna att de i genomsnitt är ute 

mellan två - fyra timmar om dagen och längre stunder under sommaren då vädret är 

bättre vilket överensstämmer med tidigare forskning (Söderström m.fl., 2004).  

 

Ett tydligt mönster i intervjusvaren är att alla tycker det är viktigt med utevistelse, barn 

får frisk luft och får röra på sig. Ingen nämner att utemiljön inbjuder till lärsituationer. 

Vid ett intervjutillfälle nämns det utav en pedagog, det ligger i vårt uppdrag att vara ute 

men annars så tar ingen upp läroplanen. Det skulle kunna bero på att förskolans läroplan 

inte specifikt lyfter något kring utevistelse utan bara hur  verksamheten ska ge barn 

möjlighet att både få vara inne och ute under sin dag på förskolan, samt att den 

pedagogiska verksamheten ska bedrivas både inomhus och utomhus (Skolverket, 2010). 

Ingen pedagog lyfter i intervjusvaren att de önskar mer tydliga riktlinjer kring 

utevistelsen. 
 

 
6.1.1 Lek  

Undersökningens resultat både observationer och mejlintervjuer visar att pedagogerna 

låter barnen leka fritt under hela utevistelsen. Att det sker fri lek under hela utevistelsen 

tycker vi är oväntat. Pedagogerna anser att barnen utvecklas via den fria leken, då 

barnen har blivit mer påhittiga i sin lek utomhus, samspelet barn emellan avdelningarna 

har också enligt pedagogerna ökat genom den fria leken på förskolegården. 

Resultatet om den fria leken stämmer överens med det som Szczepanski och Dahlgren 

(2011) anser att det är viktigt att stärka den fria leken. Gårdar med stora ytor bidar till 

mycket kroppsrörelse, en gård med stor variation på material och med träd och buskar 

stimulerar till mer utevistelse (a.a.). Förskolegården undersökningen gjordes på har 

stora ytor med god möjlighet till rörelse och lek. Att förskolegården har en inspirerande 

och förberedd miljö skulle kunna leda till att barn leker mycket fritt när de är ute. Att 

nästan samtliga pedagoger beskriver i sina intervjusvar att de tycker att den fria leken är 

betydelsefull och att den ska få mycket utrymme kan beror på att gårdens förberedda 

miljö stimulerar till lek eller att de vuxna inte vill engagera sig i barnens lek.  

I intervjusvaren poängterar de vuxna att det är viktigt att barnen får leka utan att de 

involverar sig i deras lek. Pedagogernas syn på sitt deltagande i barns lek skiljer sig 

markant från det Knutsdotter Olofsson (2010) anser, utan pedagogernas engagemang i 

leken blir det ingen lek.  I intervjusvaren och i observationsmaterialet ser vi att 

pedagogerna stödjer barns lek genom att vara konfliktlösare. Genom att lösa konflikter 

och tillrättavisa barnen skulle det också kunna skapas ett lärande, en förståelse för hur 

man fungerar i grupp och i samspel med andra.  

Förutom att lösa konflikter blir det under observationerna tydligt att pedagogerna 

frekvent väljer att tillrättavisa barnen i deras lek. Det är  anmärkningsvärt att de väljer 

att tillrättavisa barnen utan att ta reda på lekens intentioner. Hade pedagogerna valt att 
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delta mer aktivt i barnens lek hade de negativa tillrättavisningarna kanske minskat på 

grund av att pedagogerna då sett vad som skett. Om pedagoger och barn tillsammans 

tagit fram regler för vad som får ske på förskolegården hade antalet negativa 

tillrättavisningar möjligen minskat.  

 
 
6.1.2 Samspel 

I intervjusvaren uttrycker pedagogerna att de är medforskande, närvarande och finns till 

hands det här är inget som syns i observationer. Under observationerna intar de flesta 

pedagoger en mer eller mindre passiv roll. 

Pedagogers förhållningssätt till samspel och deltagande i barns lek skiljer sig åt från 

Granberg (2007). För att lägga grunden för ett gott samspel mellan pedagog och barn 

anser Granberg (2007) att pedagoger ska delta i barns lek, använda det material barnen 

använder i aktiviteten samt att pedagoger har en lika viktig roll i barns lek ute som inne. 

Pedagogernas passivitet kan tyda på att de anser att barn enskilt eller i grupp lär av 

varandra och att pedagogernas roll först och främst är att förhindra olyckor samt stötta 

barn i konflikter som kan uppkomma. 

 

Att vistas i förskolans utemiljö kan skapa god social relation mellan pedagog och barn 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011). I intervjusvaren poängterar pedagogerna att det är en 

viktig bit med det sociala samspelet barn emellan. Som Szczepanski & Dahlgren, 

(2011) uttrycker det anser pedagogerna att syftet med utevistelse är att skapa god social 

samvaro. Utifrån observationerna blir det tydligt att pedagogerna inte anstränger sig för 

att skapa någon social samvaro mellan sig själva och barn. Däremot anstränger sig de 

vuxna för att barnen ska skapa god social samvaro emellan sig, genom att vara ute 

samtidigt som de andra avdelningarna. Att låta flera avdelningar vara ute tillsammans 

ges utrymme till samspel över avdelningens gränser. Det kan ses som en form av 

planerad aktivitet för att främja det sociala samspelet. I intervjusvar framkommer det att 

det är barnen som ska ta initiativet till samspelet mellan barn och pedagog i form att 

barnet ska bjuda in pedagogen till lek. Genom att pedagogerna har det här 

förhållningssättet till samspelet via leken kan deras roll på förskolegården uppfattas som 

passiv och att samspelet till barnen i stort sätt upplevs som obefintligt. 
 

När avdelningarna vistas ute på förskolegården ser vi utifrån observationerna och 

intervjusvaren att de vuxna gör annat när tillfällen ges. Pedagogerna uttrycker att de 

under utevistelsen får tid att exempelvis förbereda inför vilan. Observationerna visade 

att pedagogerna också väljer att samtal mycket med varandra.  Det kan leda till att de 

inte är uppmärksamma på det som sker och att de inte heller har möjlighet att vara 

närvarande och stötta barnen i deras lek. Att de vuxna väljer att samtal med varandra 

under utevistelsen kan beror på att det under resten av dagen inte ges tillfälle för 

gemensamma reflektioner och planering.  

 

 

 
6.1.3 Planerade aktiviteter och lekar 

Resultat visar att pedagogerna inte arrangerar några planerade aktiviteter. Enligt 

respondenterna är planerade aktiviteter, de aktiviteter som hela förskolan deltar i så som 

rulledagen, Förskolansdag och Grön Flagg. Den här formen av aktiviteter sker vid ett få 

tillfällen per år. I förskolans läroplan står att “Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek 

och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2010:7) vilket 

alltså inte skedde. Det skulle kunna vara så att pedagogerna i förväg bestämt att det ska 
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ske fri lek under hela utevistelsen. I intervjusvaren var det dock ingen som uttryckte att 

den fria leken är en planerad aktivitet. Däremot svarade en pedagog att det nästan alltid 

är fri lek på gården, att det som planerats handlar om vad som tas ur förråden och lekas 

med.  

Några respondenter beskriver i sina intervjusvar att de tycker det är viktigt med den fria 

leken, att barn utvecklar sin lek och fantasi samt att hela gruppen har utvecklats. Det 

kan vara därför pedagogerna inte väljer att ha några planerade aktiviteter. Samtidigt 

uttrycks det i intervjusvaren att den planerade aktiviteten är viktig. Även Persson Gode 

(2011) tar upp att både den fria och planerade leken är viktig. Därför är det konstigt att 

det inte sker några planerade aktiviteter. Observationerna visar att pedagogerna 

värdesätter den fria leken.  

 

 
6.1.4 Pedagogers roll och deltagande i barns lek 

Pedagogernas roll på förskolegården var att inte vara för synliga eller deltagande vilket 

visade sig under observationerna och i vissa intervjusvar. Förhållningssättet skiljer sig 

från det som Ericsson (2002) anser vara pedagogens roll, att vid utevistelsen vara en 

vägledare för barnen. Resultatet visar att pedagogerna bidrar med att plocka fram 

material som barnen efterfrågar. En slutsats är att det finns många sätt att tolka 

pedagogers roll och deltagande i leken. 

 

Under observationerna finns många likheter med det Mårtensson (2010) uttrycker, 

utomhusmiljön inspirerar barn till mer aktiva lekar. Vid två observationstillfällen 

uttryckte pedagogerna att de har en  polisroll. När lekar som byggde på olika kamper 

genomfördes avslutades de tvärt av en pedagog. Respondenternas syn på sig själva som 

poliser stämmer överens med McClintic och Pettys (2015) resultat. Pedagogerna i 

studien ansåg att deras främsta roll på gården är att se till barns säkerhet. Under våra 

observationer avbröts lekar med motivering att de kunde skada sig om de fortsatte. De 

skulle kunna vara ett uttryck för att de intog rollen som säkerhetsansvarig. 

 

Även i jämförelse med Mårtensson (2010) som beskriver att pedagoger har stor tillit till 

förskolans utemiljö finns många likheter. Mårtensson (2010) hävdar att det syns i deras 

förhållningssätt vilken roll de tar sig. Då de inte organiserar barns aktiviteter utomhus 

tar de på sig en roll som övervakare över barns säkerhet på gården. Respondenterna i 

undersökningen uttryckte i intervjusvaren att de gärna tog en tillbakadragen roll vilket 

också syntes under observationerna. Istället för att delta valde pedagogerna att fokusera 

på vad barnen inte fick göra och det blev vid många tillfällen stoppade i sin fria lek. 

Deras intentioner och intressen begränsades för att den fria leken inte ansågs lämplig. 

Helt i enlighet med det Tullgren (2004) såg i sin studie. Pedagoger intar en roll som 

övervakare av lekar, ser  till att leken överlever, samt inte blir störd av andra. Hon 

observerade att lekar som anses “dåliga” leds mot lekar som anses “trevliga”(a.a.). Vid 

samtliga observationstillfällen gav pedagogerna instruktioner om önskat beteende, 

flertalet gånger uttryckte de sig negativt till lekarna. Pedagogerna går in och stoppar 

barnen med ett nej utan att ta reda på vad syftet med leken är. Observationsresultatet 

stämmer överens med det som Arnér (2005) och Knutsdotter Olofsson (2010) hävdar, 

pedagoger sätter stopp för lekar innan de tagit reda på vad som leks. Då respondenterna 

i sina intervjusvar betonar vikten av den fria leken blir det intressant när de under 

observationstillfällena så frekvent stoppar en del lekatr utan att berätta varför. Eftersom 

våra intervjufrågor genomfördes via mejl fanns inget utrymme för följdfrågor kring det.  
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6.2 Avslutande diskussion 
Resultatet i vår undersökning har gett oss ett perspektiv på hur pedagoger stödjer barns 

lek på förskolegården.  

När vi jämför observationerna och intervjusvaren ser vi många likheter men också stora 

skillnader. Enligt oss är den största skillnaden att pedagogerna i sina intervjusvar 

utrycker att de är medforskande vuxna som gärna deltar i barnens lek men under 

observationerna skedde det väldigt sällan.  

Våra erfarenheter att förskolepersonal är relativt passiva ute på gården stämde överens 

med observationsresultatet. Att respondenterna uttryckte något annat i sina intervjusvar 

tror vi kan bero på att de har höga ambitioner när det gäller både planerade aktiviteter 

och sitt deltagande i leken men att de utomhus istället tar tillfället i akt att samtala med 

varandra och att lösa praktiska göromål. Efter undersökningen tar vi med oss att det är 

viktigt att även läroplanens stävansmål omsätts på förskolegården och att vi 

förskollärare synar vårt arbetssätt även utomhus.  

 

 

6.3 Metoddiskussion 
I undersökningen har vi använt oss av två olika metoder för att samla in material. Syftet 

med observationerna var att ta reda på vad som skedde ute på förskolegården. 

Observationerna ägde rum vid fyra olika tillfällen på fyra olika dagar. Två av 

observationerna skedde på förmiddagen och två på eftermiddagen och ett schema 

användes. Vi upplever att observationsschemat fyllde sin funktion och synliggjorde 

pedagogernas agerande ute på gården. Möjligtvis hade flera observationstillfällen kunna 

stärka resultatet men vi upplever ändå att vi fick en bra bild över hur verksamheten 

bedrivs utomhus. 

 

Då pedagogerna i undersökningen tyvärr inte hade tid att delta på intervjuer valde vi att 

genomföra mejlintervjuer för att få reda på deras åsikter och tankar om hur de stödjer 

barns lek på förskolegården. Vi upplevde att en nackdel med mejlintervjuerna var att det 

inte går att ställa följdfrågor vilket ledde till att vissa svar inte blev så innehållsrika som 

vi önskat. En annan tänkbar aspekt för en förbättring på undersökningen kan vara att i 

stället för att ställa observationerna och intervjusvaren mot varandra låta pedagogerna 

efter de observerade situationerna få berätta om varför de agerat och handlat så om de 

gjorde.  

 

 

6.4 Vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka barns perspektiv genom 

barnintervjuer.  Vill barn att pedagoger ska engagerar sig i deras lekar och i så fall hur? 
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Bilagor 

Bilaga A  

 

Brev till vårdnadshavare på XXXX förskola 

Till berörda vårdnadshavare på XXXX förskola 

     

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö där vi nu under vår sista termin 

skriver ett examinationsarbete rörande samspel pedagog och barn på förskolans utegård. 

För att kunna genomföra studien kommer vi genomföra intervjuer med pedagogerna 

samt observationer med hjälp av videoinspelningar. Det är samspelet pedagoger och 

barn vi kommer att videofilma, det kommer att ske på förskolan utegård vid ca 4-5 

tillfällen under maj månad. Vi är mycket tacksamma för möjligheten att kunna 

genomföra studien på er förskola och hoppas att du som vårdnadshavare ser det som 

något positivt. 

  

För att kunna använda oss av videoinspelningar behöver vi både barnen och 

vårdnadshavarnas samtycke. Barnens deltagande kommer inte finnas med i arbetet men 

för att fördjupa oss i pedagogernas samspel med barnen behöver vi filma både 

pedagoger och barn. Vi vill informera er om att vi förhåller oss till de forsknings etiska 

principerna, där informationskravet innebär att deltagandet är frivilligt, du har rätt att 

avbryta intervjun om du inte längre vill delta. Samtyckeskravet innebär att deltagare har 

rätt att bestämma över sitt deltagande, vill deltagaren avbryta under en pågående 

inspelning är det okej. Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifterna ska 

förvaras så att ingen obehörig kan få ta del av dem. Konfidentialitetskravet innebär även 

att vi som forskare har tystnadsplikt om vem deltagarna är inför andra. Nyttjandekravet 

innebär att det inspelade materialet endast används till vår studie.  

 

Du har rätt att ångra ditt beslut om ditt barns medverkan när som helst. 

 

När vårt arbete är godkänt kommer allt material förstöras. 

 

Samtycke: 

Mitt/vårt barn får vara med på filmerna     Nej  Ja 

 

Barnets namn:________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares 

namnteckning:__________________________________________________________

_____ 

 

  

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.  

    

Carin Johansson    Frida Ek  

   

cj222ft@student.lnu.se             fe222by@student.lnu.se  

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B  
 

 

Hej! 

 

Under vår uppstart nu har våra tankar och arbetssätt förändrats lite. Det som är förändrat 

är att vi inte kommer behöva filma situationerna, då vi tillsammans med vår handledare 

kom fram till att vi använder oss av observationschema istället. Grunden till våra 

förändringar beror på att det hade blivit för mycket material att analysera i förhållande 

till kursens poäng.  

 

Vi undrar om vi kan komma och observera vid era utevistelser på gården: 

Måndagen den 9 maj kl. 13.00-14.00? 

Fredagen den 13 maj kl. 9.00-10.30? 

Måndagen den 16 maj kl. 13.00-14.00? 

Onsdagen den 18 maj kl.  9.00-10.30? 

 

Under våra observations tillfällen hos er spelar det ingen roll för oss vilka eller hur 

många avdelningar av er som är ute.  
 

 

 

Hälsningar Carin och Frida 

 
Carin Johansson    Frida Ek  

   
cj222ft@student.lnu.se             fe222by@student.lnu.se  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C 
 

Brev till pedagogerna 

 

Hej! 

 

Nu när observationerna är genomförda skulle vi gärna ta del av era tankar kring 

utevistelsen på förskolegården. Vi bifogar intervjufrågorna så får ni gärna skriva in er 

tankar under varje fråga, gärna så utförliga svar som möjligt. När ni fyllt i frågorna 

skulle vi uppskatta att ni maila tillbaka dokumentet till någon av oss.  

 

Tack för hjälpen! 

 

Carin och Frida 

 

Carin Johansson             Frida Ek  

   

cj222ft@student.lnu.se             fe222by@student.lnu.se  

 

Vi önskar ha era svar senast den 7 juni 2016  

 

Innan ni svara på intervjun vill vi att ni tar del av de forskningsetiska principerna så ni 

vet era rättigheter under intervjun.  

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att det finns en skyldighet att informera deltagare om 

forskningsuppgiftens syfte. Forskaren måste informera om deltagarnas (dina) uppgift i 

projektet och de villkor du har då du väljer att delta. Som forskare ska jag informera dig 

om att ditt deltagande är frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt deltagande om du 

inte längre vill delta (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att du som deltagare själv har rätt att bestämma om du vill 

delta i intervjun. Som deltagare bestämmer du om du vill delta, hur länge och på vilka 

villkor du väljer att delta på. Väljer du att avbryta intervjun sker det utan några negativa 

följder, det är din frihet att välja att avbryta (a.a.). 

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig 

kan få ta del av dem. Konfidentialitetskravet innebär även att jag som intervjuare har 

tystnadsplikt om vem deltagarna är (a.a.). 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna under intervjun används ändas till 

vår forskning (a.a.). 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D 
 

Intervjufrågor 
 

-Hur många timmar är ni i genomsnitt ute med barnen på förskolegården varje dag? 

 

- Beskriv din roll som pedagog på förskolegården?  Vad anser du din roll som pedagog 

på förskolegården är? 

 

-Hur ser du på ditt deltagande i barnens aktiviteter under utevistelsen? 

 

-I hur stor utsträckning planerar ni aktiviteter för barnens utelek på gården?  

 

-I hur stor utsträckning har barnen fri lek under utevistelsen? Ser du några 

nackdelar/hinder/svårigheter med planerad respektive fria lek? 

 

-Din roll under den fria leken? 

 

-Vilka pedagogiska målsättningar har ni med verksamheten på förskolegården? Om du 

fick önska vilka andra pedagogiska mål skulle du vilja ha med utevistelsen? 

 

- Vilka syften fyller utevistelsen? 

 

- Finns det något mer du vill tillägga? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din tid! 

 

/Carin och Frida 
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Observationsschema 
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Bilaga F 
 

Begreppsförklaring  

 

Innan observationerna genomfördes diskuterades begreppen som finns med i 

observationsschemat. Här är hur begreppen i undersökningen är tolkade av oss.  

 

Tillrättavisar: Berättar för barnet hur något ska vara eller inte vara. Eller vad barnet får 

göra och inte göra. 

 

Ger instruktioner: Förklarar något för barnen i en situation barnen befinner sig i, kan 

vara i from av instruktioner för att utveckla en lek. Eller mindre positivt instruktionen 

som stoppar barns lek, kanske för att pedagogen ser någon fara med det som ska 

komma. 

 

Förbereder barnen inför lek: Pedagogen berättar för ett eller flera barn vad som kommer 

att ske, någon form av planerad aktivitet utifrån pedagogerna.  

 

Samtalar med barn: Det finns en kommunikation mellan barn och pedagog. Pedagogen 

besvarar barnen så även om det är en väldigt kort kommunikation med få antal fraser. 

 

Samtalar med andra vuxna: Innebär att pedagogerna samtalar med varandra om både 

praktiska ämne som rör verksamheten och privata ämnen. 

 

Uppmanar barnen till självständig lek: När pedagogen på olika sätt försöker få barnet 

göra något utan en deltagande vuxen. 

 

Observerar barn i en aktivitet: När pedagogerna observerar barnen under en längre tid.  

 

Deltar i en lek: Finns med i barnens lek, samtalar och leker med barnen. 

 

Hjälper till att lösa en konflikt: Tar reda på vad som hänt genom samtal med barnen. 

Löser konfliken genom att lyssna på barnen i konflikten och stöttar barnen igenom 

situationen. 

 

Stoppar lek: Går in och avbryter en lek, tar inte alltid reda på vad som egentligen hänt, 

särar på barnen. 

 

Pedagog, vuxen, personal på förskolan: I undersökning benämns både förskollärare och 

barnskötare som pedagog, vuxen eller personal på förskolan.  

 

Planerad lek: Pedagogerna har planerat en lek inför utevistelsen. Det finns ett syfte med 

den planerade leken. 

 

Fri lek: När barnen leker själva eller tillsammans med andra. Det är deltagarna i leken 

som tillsammans bestämmer var och hur den ska gå till.  
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