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Tidigare forskning visar att utomhusmiljön är viktig för lek och lärande i förskolans 

verksamhet och att förskollärares förhållningssätt till, och erfarenheter av, utomhusmiljön 

är av stor betydelse för vilka möjligheter barn ges till lek och lärande (Ernst, 2013). Vår 

studie syftar till att utveckla kunskap om relationen mellan förskollärares förhållningssätt 

och utomhusmiljön, och hur dessa gemensamt påverkar barns möjligheter till lek och 

lärande. Följande forskningsfrågor ligger till grund för studien: 

• Vilket förhållningssätt har förskollärare till förskolans utomhusmiljö? 

• Vilken betydelse har förskollärares förhållningssätt till utomhusmiljön för barns 

möjligheter till lek och lärande? 

 

Studien är av kvalitativ karaktär, där fem förskollärare har observerats och intervjuats, 

vilket sedan analyserats genom tematisk analys. Studien tar sin utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv, i vilken en central tanke är att lärande sker i interaktion och 

samspel med omgivningen. Studiens resultat visar att förskollärarna har en positiv 

inställning till utomhusmiljön, och att de genom att vara närvarande och delaktiga i barns 

lek och lärprocesser kan tillföra nytt material och skapa stimulerande miljöer utomhus 

utifrån barns behov och intressen. Detta möjliggör dels för att förvärva nya erfarenheter 

och kunskaper, dels för att fördjupa de redan erhållna. 
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1. Inledning 

Frans är två år och nyligen inskolad på förskolan. Inskolningen har varit förlagd inomhus 

och förskollärarna upplever att han är trivs där då han leker med barn och vuxna, samtalar 

och skrattar. Han leker gärna med klossar och tycker om att måla. Utomhus upplevs han 

däremot inte trivas lika bra då han är tystlåten och inte söker kontakt eller leker. Greta är 

fem år och har gått på förskolan sedan ett års ålder. Förskollärarna upplever att hon är 

trygg och trivs på förskolan då hon alltid är glad och vågar uttrycka sig. Hon tycker om 

att vistas utomhus där hon gärna leker rörelselekar och får utforska omgivningen med sina 

sinnen tillsammans med barn och förskollärare.  

 

Frans och Greta är två påhittade barn vilka är ett resultat av dels våra egna erfarenheter, 

dels av studiens deltagande förskollärares berättelser, om att barn i förskolan är olika samt 

har olika behov och intressen av lek och lärande utomhus. Forskning visar att barns 

möjligheter till lek och lärande utomhus är beroende av dels det förhållningssätt vi som 

förskollärare1 har till utomhusmiljön2 (Ernst, 2013), dels hur vi agerar i utomhusmiljön 

(Izumi Taylor & Morris, 1996). Det ingår i vårt uppdrag som förskollärare att samspela 

med varje barn i verksamheten, samt skapa en trygg och lärorik miljö som anpassas efter 

varje barn och som stimulerar och utmanar deras lek och lärande (Skolverket, 2016).  

 

Genom förskollärarutbildningen har vi fått kunskap om att utomhusmiljön har stora 

möjligheter till lek och lärande. Vi har dock upplevt att förskollärare tenderar att vara 

mindre närvarande i barns lek och lärande utomhus, varvid vi blev intresserade av att 

studera om och hur utomhusmiljöns lek- och lärandemöjligheter tas tillvara av 

förskollärare i förskolans verksamhet. Vår förhoppning är att studien ska ge kunskap om 

hur förskollärare genom sitt förhållningssätt till, och agerande i, utomhusmiljön skapar 

möjligheter till lek och lärande för barn, och därmed vara betydelsefull för vår kommande 

yrkesprofession.  

 

1 I texten förekommer både termerna förskollärare och pedagog parallellt, då forskare och  

intervjupersoner använder sig av båda.  

2 I texten förekommer både termerna utomhusmiljö och utemiljö parallellt, då forskare och 

intervjupersoner använder sig av båda.   
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2. Syfte 

Mot bakgrund av problembeskrivningen är syftet med denna studie att utveckla kunskap 

om relationen mellan förskollärares förhållningssätt och utomhusmiljön, och hur dessa 

gemensamt påverkar barns möjligheter till lek och lärande.  

 

2.1 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor ligger till grund för studien: 

• Vilket förhållningssätt har förskollärare till förskolans utomhusmiljö? 

• Vilken betydelse har förskollärares förhållningssätt till utomhusmiljön för barns 

möjligheter till lek och lärande? 
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3. Bakgrund 

Följande kapitel behandlar studiens teoretiska utgångspunkt, historia och tidigare 

forskning kring utomhusmiljön som lek- och lärmiljö. Kapitlet kommer även behandla 

lekens och förskollärares roll i utomhusmiljön.  

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket har sitt ursprung i Lev S. Vygotskijs3 

(1896–1934) tankar och arbeten kring utveckling, lärande och pedagogik (Säljö, 2011). I 

det sociokulturella perspektivet är en central tanke att människan är i ständig förändring, 

där lärande och utveckling sker genom interaktion och samspel med omgivningen och där 

barns psykologiska utveckling möjliggörs genom att ta del av andra människors kunskaper 

och erfarenheter och utveckla dessa till egna (Vygotskij, 1995, Vygotsky, 1978). Detta 

synsätt, samt det sociokulturella perspektivets antagande om att kommunikation och 

samspel är grundförutsättningar för utveckling och lärande där den sociala miljön har stor 

betydelse för hur människan tillägnar sig och utvecklar, kunskaper och handlingar 

(Vygotsky, 1978), finner vi relevanta för vår studie. 

 

Inom ett sociokulturellt perspektiv har leken en central funktion, där leken kan ses som en 

förutsättning för lärande och utveckling av tänkandet (Vygotsky, 1978). Vidare ansåg 

Vygotskij att barn i leken tolkar och bearbetar såväl sina egna som andras erfarenheter, 

vilket möjliggör för dem att både erhålla ny kunskap och fördjupa den redan erhållna och 

därmed utveckla en förståelse för omvärlden (Vygotskij, 1995). Leken kan ses som en 

meningsskapande aktivitet, då samspel och kommunikation bidrar till individens 

utveckling av språk och tänkande (Lundström, 2015). Lutz (2013) går i linje med 

Lundström, och menar vidare att leken på så sätt skapar möjligheter för den proximala 

utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen kan ses som ett grundläggande 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet, vilken Vygotsky (1978) beskriver som 

avståndet mellan det barnet klarar av på egen hand och det som barnet kan lära sig med 

_______________________________________________________________________ 

3 I texten förekommer både stavningarna Vygotskij och Vygotsky, då namnet stavas på olika sätt i 

olika språk. Vi använder den svenska stavningen Vygotskij, medan referenshanteringen återger 

den stavning som respektive publikation har.  
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hjälp av en mer erfaren individ, barn som vuxen. Kroksmark (2011b) beskriver att barnets 

utvecklingsprogression sker i olika steg där barnet i den första nivån behöver hjälp från en 

mer kapabel person för att utveckla olika förmågor. På andra nivån har barnet utvecklat 

sin egen förmåga och är kapabel att lösa svårigheter och problem på egen hand. När tredje 

nivån nås har barnet lämnat den proximala utvecklingszonen och de nya förmågorna är 

automatiserade och internaliserade. Barnet kan därefter avslutningsvis ta steget in i den 

fjärde nivån vilken innebär en repetition; en återgång till den andra nivån där barnet kan 

använda sina tidigare kunskaper och förmågor som utgångspunkt i vidare utveckling 

(Kroksmark, 2011b). För att den proximala utvecklingszonen ska kunna uppstå krävs det 

samverkan mellan individer, miljö och material, då människor aldrig kan vara ensamma i 

en utvecklingszon (Alnervik, Göthson & Kennedy, 2013). Stöttning från mer erfarna 

individer kallas scaffolding och kan ses som ett deltagande samarbete som syftar till att ge 

barnet en fördjupad förståelse och kunskap, samt möjliggöra för barnet att på sikt behärska 

färdigheten i fråga (Lundström, 2015; Säljö, 2010, 2011).  

 

Vygotsky (1978) menade att lärande och utveckling inte inträffar samtidigt utan att lärande 

följer efter utveckling, där utveckling och barns mognad kan ses som förutsättningar för 

lärande men aldrig som resultatet av det. Vidare ansåg Vygotsky (a.a.) att varje funktion i 

barnets kulturella utveckling förekommer två gånger; först på en social nivå mellan 

människor, sedan på en individuell nivå inom barnet. Ytterligare ett grundläggande 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet är artefakter, olika fysiska och psykologiska 

redskap som människan använder för att agera i, och förstå sin omvärld (Säljö, 2010, 

2011). Fysiska artefakter, såsom penna och papper, är skapade av människan för att ha 

vissa egenskaper och för att användas i olika sammanhang (Säljö, 2011). Psykologiska 

artefakter, såsom tecken, symboler och språk, innefattar föremål och system som 

människan utvecklat över tid där språket anses vara det främsta redskapet för barns 

kognitiva utveckling (Vygotskij, 1999; Vygotsky, 1978). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet betonas att lärande och kunskap erhålls i samspel 

och interaktion med andra, och att barn och vuxna har mycket att lära av varandra (Åberg 

& Lenz Taguchi, 2005), ett teoretiskt antagande som är applicerbart i vår studie. För att 

barn ska ges möjlighet att erhålla ny och fördjupad kunskap krävs det närvarande och 

intresserade förskollärare som möter, stöttar och utmanar barns tankar och erfarenheter 

samt skapar stimulerande lekmiljöer (Björklund, 2009; Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & 
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Olsson, 2013; Lundström, 2015). Kvaliteten på förskolans miljö är av stor betydelse för 

barns möjligheter till kunskapstillägnan varvid förskollärare kan ses ha ett stort ansvar för 

vilka möjligheter barn i förskolan ges till lek och lärande, genom de lekmiljöer de skapar 

och det material de tillhandahåller (Björklund, 2009; Lundström, 2015; Nordin-Hultman, 

2004; Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

 

3.2 Barns lek och lärande ur ett historiskt perspektiv 

Utomhusvistelser är en viktig del i den svenska förskolan (Björklund, 2016; Ärlemalm-

Hagsér, 2008). Tankar om att människan lär genom alla sina sinnen och genom att praktiskt 

erfara sin omvärld lyftes redan under antiken av Aristoteles (384–322 f.Kr.) och vidare av 

Jean-Jacques Rousseau (1712–1784) och Friedrich Fröbel (1782–1852) (Dahlgren & 

Szczepanski, 2004; Szczepanski, 2007, 2008). Fröbel, tysk naturfilosof och pedagog, 

utarbetade en pedagogik där leken stod i fokus för barns kunskapstillägnan, vilken gärna 

fick ske i naturmiljö (Szczepanski, 2008). Fröbels pedagogik utgick från tankar om att 

utveckling är möjlig genom barnets inre drivkraft att aktivt söka nya kunskaper och 

erfarenheter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). Fröbel inrättade så kallade 

barnträdgårdar, där barn liknades vid plantor som genom lek i en fostrande miljö 

tillsammans med omsorgsfulla vuxna kunde blomstra och utvecklas (Lutz, 2013; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2016; Ärlemalm-Hagsér, 2008). De svenska systrarna Ellen 

Moberg (1874–1955) och Maria Moberg (1877–1948) inspirerades av Fröbels pedagogik 

och startade i början av 1900-talet både barnträdgårdar och utbildningar för 

barnträdgårdsledarinnor. Genom systrarnas barncentrerade arbetssätt och stora ambitioner 

kring fostran och bildning, kom barnträdgårdarna att påverka både samhället och dess 

barnsyn, och deras kamp för förskolans pedagogiska uppdrag präglar än idag den svenska 

förskolan (Tallberg Broman, 2010). 

 

Ytterligare två pedagoger som betonat utomhusmiljöns betydelse för lärande är 

amerikanske John Dewey (1859–1952) och svenska Ellen Key (1849–1926) (Szczepanski, 

2007, 2008). Båda poängterade att lärande sker genom sinnesupplevelser, fantasi och 

praktiska erfarenheter (Szczepanski, 2007). Deweys pedagogik utgick från barn och deras 

erfarenheter och intressen, där lärande sker genom att förena teori och praktik i autentiska 

miljöer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016; Szczepanski, 2008; Sundgren, 2011). 

Dewey (1985) ansåg att barn använder sina tidigare erfarenheter som utgångspunkt i 
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sökandet efter nya, varvid dessa erfarenheter ska tillvaratas för att ge barn bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling. Vidare myntade Dewey begreppet Learning by doing, vilket 

innebär att barn måste göra för att lära där barns färdigheter och handlingar utgör grunden 

i deras lärande. Szczepanski (2007) menar att barn inte automatiskt lär genom att göra, 

utan att lärandet måste ske i autentiska miljöer där barnen blir känslomässigt påverkade; 

barnen måste gripa för att begripa. Ellen Key ansåg att samspelet mellan individ och miljö 

är en viktig förutsättning för lärande (Dahlgren & Szczepanski, 2004), och att 

utgångspunkten för lärande ska ligga i barns egna erfarenheter och aktiviteter (Kroksmark, 

2011a). Key eftersträvade en mer barncentrerad pedagogik där barn genom sin nyfikenhet, 

fantasi och sinnen kan erhålla ny kunskap, vilken sedan kan fördjupas genom att den 

kopplas samman med tidigare erfarenheter och kunskaper (Larsson, 2011; Szczepanski, 

2007, 2008). 

 

3.2.1 Förankring i förskolans styrdokument 

Naturen som pedagogiskt innehåll har varit inskrivet i förskolans styrdokument sedan 

barnstugeutredningen (SOU 1972:26), vilken betonar att barn ska vistas utomhus i 

varierande miljöer. Även i Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3) 

anses naturupplevelser viktiga och att de bidrar till barns grundläggande kunskaper och till 

nya erfarenheter. Både skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) betonar att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande. 

Läroplanen för förskolan betonar vidare att miljön ska vara stimulerande och lärorik där 

barn ges möjlighet att genom demokratiska principer vara delaktiga i, och ha inflytande 

över, verksamhetens innehåll. Barn ska kunna byta aktiviteter under dagen där deras egna 

planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande ges utrymme både inomhus och utomhus, 

där utomhusvistelsen ska ge barn möjlighet att leka och lära både i planerad miljö och i 

naturmiljö (Skolverket, 2016). 
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3.3 Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts betonar pionjärer inom det förskoledidaktiska fältet vikten av att 

praktiskt upptäcka, utforska och lära i sin omgivning (Ernst, 2013). Forskning visar att 

utomhusmiljön sett ur lärandesynpunkt är en viktig del i förskolans verksamhet, då 

utomhusvistelser möjliggör för barn att använda alla sina sinnen vilket stimulerar deras lek 

och lärande (Granberg, 2000; Izumi Taylor & Morris, 1996). 

 

3.3.1 Förskollärares förhållningssätt till utomhusmiljön 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) belyser att barn i den dagliga verksamheten 

ska möta vuxna som engagerar sig och samspelar med såväl det enskilda barnet som med 

barngruppen. Utomhusmiljön erbjuder obegränsade möjligheter till lärande, men dessa 

lärtillfällen riskerar att förbli oupptäckta beroende på förskollärares erfarenheter av, och 

inställning till, utomhusmiljön som lärmiljö (Ernst, 2013). Barr, Nettrup och Rosdahl 

(2011) menar att förskollärares förhållningssätt till utomhusmiljön är avgörande för vilka 

erfarenheter barn får, och lyfter betydelsen av att som förskollärare genom samtal och 

reflektion tillsammans med kollegor och barn, se möjligheter istället för svårigheter i 

utomhusmiljön för att kunna upptäcka och fånga lärandesituationer som annars hade 

riskerats att gås miste om. Ernst (2013) går i linje med Barr et al. då hon betonar vikten av 

att som förskollärare ha ett positivt förhållningssätt till förskolans utomhusmiljö för att 

kunna stimulera barns lärande, och att det snarare är förskollärares förhållningssätt till 

utomhusmiljön som behöver förändras, än utomhusmiljön i sig. Norðdahl och Einarsdóttir 

(2015) visar i sin forskning att förskollärare genom en positiv förändring av sitt 

förhållningssätt skapar ett mer tillåtande klimat vilket ger barn större möjligheter att 

upptäcka, utforska och lära. Björklund (2016) menar å sin sida, att såväl den fysiska 

utomhusmiljön och förskollärares förhållningssätt till denna, som hur förskollärare 

utnyttjar de förutsättningar och möjligheter som finns för lek och lärande på och kring 

förskolan, påverkar möjligheterna att skapa en bra verksamhet utomhus. 

 

Det är viktigt att vara närvarande och delaktiga i barns lek- och lärprocesser utomhus för 

att dels kunna ge dem stöd och uppmuntran, dels för att kunna möjliggöra utveckling av 

deras egen förmåga och utmana deras lärande vidare (Brage & Linde, 2012; Granberg, 

2000). Genom att som förskollärare vara medupptäckare i barns utforskande kan barns 
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funderingar synliggöras, utmanas vidare och möjliggöra för nya upptäckter och 

utforskningar (Brage & Linde, 2012). Utevistelsen ska inte ses som ett avbrott i den dagliga 

verksamheten, där de vuxna ger mer uppmärksamhet till varandra än till barnen (Izumi 

Taylor & Morris, 1996). Izumi Taylor och Morris menar vidare, likt Ohlsson (2015), att 

förskollärare inte kan inta en passiv roll utomhus och bara stå och titta på när barnen leker, 

utan ska vara aktiva deltagare och observatörer för att kunna synliggöra barnens intressen, 

ge dem stöd och uppmuntran samt utmana dem i deras lek. Ohlsson (a.a.) lyfter vidare 

vikten av att inte tränga sig på men ändå vara tillgänglig och närvarande i barns lek och 

lärande. Barr et al. (2011) menar att det gäller att inte bara vara hos barnen, utan också med 

barnen. Genom att vara delaktig och tillgänglig i barns lek och upptäckande kan 

förskollärare ta del av barns tankar och nyfikenhet samt reflektera och samtala tillsammans 

med dem kring upplevelserna, vilket möjliggör för barn och förskollärare att lära av och 

med varandra (Barr et al., 2011; Ohlsson, 2015; Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

 

3.3.2 Utomhusmiljön som lek- och lärmiljö 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonar att varje barn ska erbjudas en trygg 

och lärorik miljö som utmanar och lockar till lek samt inspirerar barn att utforska sin 

omgivning. Skolverket (2012) betonar att förskolans pedagogiska miljöer har stor 

betydelse för barns kunskapstillägnan, något som även Braxell (2010) och Dahlberg och 

Åsén (2011) belyser då de menar att förskolans miljö bör utgå från barns intressen, vara 

tilltalande och erbjuda utmaningar för såväl tankar och handlingar för att på så sätt 

möjliggöra för lärande och utveckling. Utomhusmiljön kan ses som ett extra rum för lek 

och lärande och genom att använda den för olika aktiviteter blir den en viktig del i 

förskolans pedagogiska verksamhet (Björklund, 2014). Izumi Taylor och Morris (1996) 

menar dock att dessa möjligheter till lek och lärande är beroende av förskollärares agerande 

i utomhusmiljön. I deras studie framkom att det är svårt att både skapa stimulerande 

utomhusmiljöer och interagera med barnen när förskollärarna är få till antalet i förhållande 

till antalet barn samt när de inte håller sig i närheten av barnen. Granberg (2000) 

framhåller, likt Maynard och Waters (2007), att lärande sker överallt i förskolans 

verksamhet och att allt som görs inomhus också kan göras utomhus, så länge pedagogiken 

och metodiken följer med ut. Ett förändrat synsätt på, och en fördjupad förståelse för, 

utomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande är ett steg i rätt riktning till ett 

holistiskt synsätt där lärande sker i alla sammanhang (Maynard & Waters, a.a.).   
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Genom att erbjuda barn varierade och innehållsrika miljöer utomhus skapade efter barns 

intressen, kan förskolans utomhusmiljö utvecklas och barns lärandemöjligheter vidgas 

(Björklund, 2014). Forskning av Norðdahl och Einarsdóttir (2015) bekräftar ovanstående 

då deras studie påvisar att utformningen av förskolans utomhusmiljö har betydelse för 

barns vilja att vistas utomhus. Deras studie indikerar att en varierande miljö som tar sin 

utgångspunkt i barns intressen och önskemål, och som inbjuder till såväl rörelse och fysisk 

aktivitet som till möjligheten att dra sig undan och upptäcka samt utforska mer avskilt, 

påverkar barns lust att lära. Utomhusmiljön måste vara föränderlig för att kunna stimulera 

barns sinnliga utveckling, fantasi och kreativitet samt sociala och språkliga färdigheter 

(Izumi Taylor & Morris, 1996; Maynard & Waters, 2007).  

 

Utomhusmiljön utanför förskolans gård erbjuder ofta stora och generösa ytor som inbjuder 

till utforskande och upptäckande i naturen genom lek och rörelse (Brodin & Lindstrand, 

2008; Granberg, 2000). Autentiska miljöer inbjuder till fantasilek då naturmaterial är 

föränderligt och kan bli vad som helst; stenar och stubbar kan bli bilar och djur (Ohlsson, 

2015). Barr et al. (2011) framhåller att barns fantasi utvecklas genom de ofärdiga leksaker 

och de icke tillrättalagda lekmiljöer som de autentiska miljöerna erbjuder. 

 

3.3.3 Barns lek och lärande i utomhusmiljön 

Forskning visar att barn lär genom att använda hela sin kropp och alla sina sinnen, vilket 

möjliggör för kunskapstillägnan om flera olika fenomen i barns närhet (Björklund, 2016; 

Dahlgren & Szczepanski, 2004; Ohlsson, 2015; Persson Gode, 2011). Vidare betonar såväl 

Brodin och Lindstrand (2008) som Granberg (2000) att utomhuslek stimulerar barns 

sinnesanvändning, vilket främjar lärandet. När barn praktiskt får lära och erfara i 

meningsfulla sammanhang utomhus befästs kunskap i kroppen tack vare deras 

sinnesupplevelser (Barr et al., 2011). När hela kroppen och alla sinnen används, menar 

Braxell (2010) att kunskap inte behöver påtvingas. Genom utforskande och upptäckande 

lek utomhus kan barns nyfikenhet väckas, och förståelse skapas, för naturvetenskap och 

teknik (Brage & Linde, 2012). 

 

Leken är en viktig del i förskolans verksamhet då den främjar både utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016). Fröbel menade att leken är grundläggande och har en central roll för 

barns utveckling då leken möjliggör utveckling av alla sinnen och alla inneboende anlag 
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(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Utomhusmiljön inbjuder till generösa ytor som 

gynnar barns lek då barnen inte lika lätt störs av varandra eller av höga ljud, vilket 

möjliggör att lekarna kan fortgå under långa stunder (Barr et al., 2011). Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) går i linje med Barr et al. då de menar att barns alla sidor av deras 

personlighet, liksom den sociala kompetensen, tränas i leken.  

 

I denna studie lyfts begreppen fri lek och planerade aktiviteter. Begreppet fri lek 

härstammar från Fröbel som menade att lek är barns naturliga livsform, och att barn i den 

fria leken själva har möjlighet att utforma leken och dess innehåll (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015). Granberg (2000) menar att fri lek är fri i den bemärkelsen att den är frivillig 

för barn att delta i då den uppstår ur barnens egna behov. Begreppet planerade aktiviteter 

innefattar de aktiviteter som planerats av förskolans personal i syfte att skapa och 

organisera tillfällen för lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).   
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4. Metod 

Följande kapitel behandlar studiens motiverade metodbeskrivning, urval av studiens 

deltagande förskollärare och redogörelse för genomförandet av datainsamlingen. Därefter 

följer studiens etiska ställningstaganden samt tillförlitlighet och analysmetod. 

 

4.1 Metodval 

Vår studie är av kvalitativ karaktär och omfattar observationer och intervjuer av fem 

förskollärare som arbetar på olika förskolor. Inom pedagogiken innebär observation att 

göra uppmärksammade iakttagelser av sådant som är av pedagogisk betydelse (Bjørndal, 

2005), i detta fall att studera förskollärarnas agerande i utomhusmiljön och deras 

interaktion med barn och vuxna i verksamheten. Bryman (2011) menar att intervju med 

stor sannolikhet är den mest använda datainsamlingsmetoden i kvalitativ forskning; att den 

är flexibel och har möjlighet att röra sig i olika riktningar beroende på vad de intervjuade 

personerna upplever vara viktigt och relevant att belysa i varje fråga. Vidare menar 

Bryman, likt Kvale och Brinkmann (2014) att intervjuer i en kvalitativ studie används för 

att belysa deltagarnas perspektiv och ståndpunkter.  

 

Vi gjorde icke-deltagande observationer av förskollärarna under utomhusvistelsen där vi 

befann oss i den studerande miljön utan att vara delaktiga i det som skedde (Bryman, 2011; 

Franzén, 2014). Genom att vara icke-deltagande observatörer kunde vi fokusera på att 

studera förskollärarna i utomhusmiljön. Observationerna var även av ostrukturerad 

karaktär, vilket enligt Franzén (2014) innebär att allt som forskarna finner relevant för 

studien skrivs ner i fältanteckningar. Till observationerna skapades en observationsmall 

(Bilaga 1) i vilken våra iakttagelser och reflektioner noterades enskilt av oss.  

 

Intervjuerna med de fem förskollärarna var av semistrukturerad karaktär till vilka en 

intervjuguide (Bilaga 2) skapats med ett fåtal förutbestämda frågor. Detta gav både 

respondenten möjlighet att utveckla sina svar och möjlighet för oss som intervjuare att 

ställa lämpliga följdfrågor. Enligt Bryman (2011) innebär detta att samtalet utvecklas 

utifrån respondentens svar och inte styrs av forskaren. Intervjuguiden användes som ett 

stöd till intervjuerna där frågornas ordningsföljd vid flera tillfällen ändrades beroende på 

hur samtalet utvecklades.  
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4.2 Urval  

Fyra av de deltagande förskollärarna i studien har vi kommit i kontakt med under vår 

förskollärarutbildning medan vi kommit i kontakt med den femte förskolläraren genom 

rekommendation från en förskolechef under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vårt 

urval beskrivs av Bryman (2011) som ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de 

respondenter som är tillgängliga för forskaren blir tillfrågade att delta i studien. 

Förskollärarna har fått fiktiva namn och kallas för Alma, Beatrice, Cecilia, Diana och Eva. 

Förskollärarna arbetar i två olika kommuner och i olika förskoleområden samt i förskolor 

med olika åldersindelningar på barnen.  

 

4.3 Genomförande  

Till studien kontaktades fem förskollärare via telefon och samtliga tackade ja till 

deltagande. De fick möjlighet att välja tid och plats för genomförandet av observation och 

intervju. Samtliga observationer och intervjuer genomfördes på respektive förskollärares 

arbetsplats under eller efter deras arbetstid beroende på när det passade förskolläraren och 

verksamheten bäst. Vi gick igenom samtyckesblanketten (Bilaga 3) med varje 

förskollärare där de blev informerade om sina rättigheter samt fick skriva under att de 

accepterade att delta i studien.  

 

Observationerna genomfördes under utomhusvistelsen antingen på förmiddagen eller på 

eftermiddagen beroende på när det passade i verksamheten, och de varade mellan 20 och 

30 minuter. Fyra observationer genomfördes före intervjuerna, medan en observation 

genomfördes efter. Observationerna transkriberades senast dagen efter genomförandet 

enskilt av var och en av oss, vilket innebar att vi således hade två transkriberingar från 

varje observation. Detta har vi gjort för att få en så utförlig bild som möjligt från respektive 

observation.  

 

Innan intervjuerna förklarade vi för förskollärarna att vi inte var ute efter några rätt eller 

fel svar, utan snarare var intresserade av att lyssna till deras tankar om sin relation till 

utomhusmiljön och hur de genom sitt förhållningssätt till denna påverkar barns möjligheter 

till lek och lärande utomhus. Samtliga förskollärare gav tillåtelse till att spela in 

intervjuerna, vilket skedde på två mobiltelefoner. Vi ställde telefonerna på flygplansläge 
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för att undvika att bli störda under intervjuernas gång. Intervjuerna genomfördes i rum på 

respektive förskola där tanken var att kunna samtala ostört. Två intervjuer blev dock störda 

av telefonsamtal eller kollegor, men samtalen kunde återupptas inom kort. Intervjuerna var 

mellan 20 och 40 minuter långa och frågorna ställdes växelvis av oss. Intervjuerna 

transkriberades senast dagen efter genomförandet och skickades via mail till de deltagande 

förskollärarna, vilka genom respondentvalidering kunde bekräfta huruvida den insamlade 

datan var korrekt beskriven eller inte (Bryman, 2011). Förskollärarna fick på detta sätt 

även möjlighet att ändra, tillägga eller förtydliga sina svar om så önskades. En förskollärare 

valde att göra tillägg och utveckla sina svar, vilket skickades via mail till oss.  

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

För att kunna öka studiens tillförlitlighet har det krävts att vi har haft ett korrekt etiskt 

förhållningssätt till studiens deltagare. De fyra etiska ställningstaganden som har tagits i 

beaktande var samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Samtyckeskravet innebar att förskolecheferna på respektive förskola kontaktades först och 

gav tillåtelse till att vi genomförde vår studie på deras förskolor. Därefter tillfrågades 

förskollärarna om de ville medverka i studien. Samtyckeskravet uppfylldes även genom 

att förskollärarnas medverkan skedde på deras villkor vad gällde såväl tid och plats för 

observationer och intervjuer som för godkännande av att intervjuerna spelades in. 

Informationskravet innebar att förskollärarna dels fick information om studiens syfte och 

genomförande, dels att förskollärarna informerades om att medverkan var frivillig och när 

som helst kunde avbrytas. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att förskollärarna 

garanterades anonymitet då all data avidentifierats och förvarats så att ingen obehörig har 

kunnat ta del av den. Nyttjandekravet uppfylldes då förskollärarna genom 

samtyckesblanketten fick information om att det insamlade materialet enbart skulle 

användas av oss och eventuellt av vår handledare och examinator (Bryman, 2011; Löfdahl, 

2014; Vetenskapsrådet, 2016). Förskollärarna blev också informerade om att allt insamlat 

material raderas efter studiens publicering.  
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4.5 Tillförlitlighet 

För att kvalitetssäkra vår studie och göra resultaten så trovärdiga som möjligt valde vi att 

i förväg inte berätta om studiens syfte eller forskningsfrågor för respondenterna. Ur ett 

trovärdighetsperspektiv är det viktigt att lyfta att vi är medvetna om att vi inte kan 

säkerställa att de deltagande förskollärarna var bekväma med att bli observerade och 

intervjuade. Vi upplever dock att förskollärarna kände sig bekväma med att bli observerade 

och att svara på våra frågor samt berätta om, och reflektera kring, ämnen som kan uppfattas 

självgranskande och personliga. Ytterligare ett sätt att öka studiens tillförlitlighet är att 

kombinera fler än en datainsamlingsmetod, vilket kallas triangulering (Bryman, 2011; 

Svensson & Ahrne, 2015). Som tidigare beskrivits kombineras i denna studie observation 

och intervju. Vidare menar Svensson och Ahrne (a.a.) att triangulering möjliggör för en 

mer korrekt och objektiv beskrivning av det studerade fenomenet. Ett tredje sätt att öka 

tillförlitligheten i studien är genom transparens, vilket innebär en tydlig redogörelse för 

forskningsprocessen; metodval, tillvägagångssätt och resultat, för att läsaren ska kunna 

bedöma studiens kvalitet (Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 2015).  

 

Vi har under rubriken Etiska ställningstaganden redogjort för de regler som finns för 

forskning, och under rubriken Genomförande lyft respondentvalidering som ett sätt att öka 

studiens tillförlitlighet. Båda dessa är enligt Bryman (2011) betydande kriterier som ökar 

tillförlitligheten i en studie.  

 

4.6 Analysmetod 

Då studien syftar till att utveckla kunskap om relationen mellan förskollärares 

förhållningssätt och utomhusmiljön, och hur dessa gemensamt påverkar barns möjligheter 

till lek och lärande, valdes en tematisk analys som analysmetod. Detta finner vi stöd för 

hos Löfgren (2014) som menar att en tematisk analys är bra i forskning där flera olika 

människors berättelser, och hur de förhåller sig till samma fenomen, studeras. Tematisk 

analys innebär att fokus ligger på vad som sägs och inte på hur det sägs, samt att det 

insamlade materialet delas in i teman och subteman efter noggranna läsningar av materialet 

(Bryman, 2011).  
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Analysprocessen påbörjades enskilt i direkt anslutning till datainsamlingen genom 

reflektion av de transkriberade observationerna och intervjuerna. Därefter diskuterade, 

analyserade och reflekterade vi gemensamt kring både det insamlade materialet och våra 

individuella reflektioner utifrån dels studiens syfte och forskningsfrågor, dels tidigare 

forskning. På så sätt kunde vi få nya och bredare perspektiv på det empiriska materialet.  

 

Den första läsningen av observationerna och intervjuerna gjordes noggrant, där spontana 

tankar, reflektioner och en sammanfattning av innehållet noterades i marginalen. Därefter 

gjordes flertalet djupare läsningar för att identifiera dels uttalanden från de deltagande 

förskollärarna, dels återkommande nyckelord i materialet, utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Genom analys av det empiriska materialet framkom följande tre teman: 

Förskollärares förhållningssätt till utomhusmiljön, Utomhusmiljön som lek- och lärmiljö 

och Barns lek och lärande i utomhusmiljön. Det empiriska materialet färgkodades utifrån 

ovanstående teman, och olika subteman identifierades för att belysa viktiga aspekter inom 

varje tema. Samma färgkodning användes i både observationerna och intervjuerna för att 

skapa struktur och få en helhet.  
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat från intervjuer4 och observationer utifrån 

teman Förskollärares förhållningssätt till utomhusmiljön, Utomhusmiljön som lek- och 

lärmiljö och Barns lek och lärande i utomhusmiljön, samt deras subteman. 

 

5.1 Förskollärares förhållningssätt till utomhusmiljön 

I samtalen med förskollärarna framkommer att de alla anser att förskollärare har stor 

betydelse för barns möjligheter till lek och lärande utomhus. Beatrice beskriver att ”det 

beror på dig som pedagog, vad du vill ha ut och vad du vill liksom… Ser du barnen som 

medmänniskor eller ser du dem som att de ska klara sig själva?” 

 

5.1.1 Förskollärares syn på utomhusmiljön 

Gemensamt för alla förskollärare i studien är att de har en positiv syn på utomhusmiljön 

och att de inte ser några hinder för lek och lärande utomhus. Alma berättar att hon alltid 

trivts utomhus och sett utomhusmiljön som en viktig plats för lek och lärande. Hon berättar 

vidare om de kollegiala samtal som förs kring utomhusmiljön: ”Just nu pratar vi mycket 

om att se den [utomhusmiljön] som en lärmiljö… att det man gör inne ska man kunna göra 

ute.” Diana ser sig själv som väldigt positiv till lek och lärande utomhus och lyfter 

utomhusmiljöns möjligheter då hon berättar att: ”Kan man göra det inomhus så kan man 

göra det utomhus.” Eva belyser vid ett flertal gånger vikten av att som förskollärare vara 

positiv till utomhusvistelse. Hon berättar att hon alltid tyckt om utomhusmiljön och att hon 

möjliggör för lek och lärande utomhus genom att hon ”är positiv till att gå ut […] att jag 

liksom visar det genom både ord och handling, och att jag är med barnen då”.  

 

I samtalen med förskollärarna lyftes frågorna om och hur deras syn på utomhusmiljön har 

förändrats genom åren. Eva menar att hon genom kollegiala möten och genom att ha gått 

en kurs i utomhuspedagogik förändrat sin syn på utomhusmiljön. Hon beskriver sin lärdom 

av kursen som: ”Man kanske inte ens tänkte på vad man kunde göra, men det liksom 

öppnade väl mina ögon ännu mer egentligen.” Även Diana berättar att hon har förändrats  

_______________________________________________________________________ 

4 Citatförklaring: … innebär paus, [text] innebär förklaring av ord, […] innebär uteslutna ord. 
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genom sina aktiva år inom yrkeslivet, då hon tidigare inte var lika deltagande i barnens lek 

utan mer gick runt på gården och tittade på vad de gjorde. Hon menar att förändringen 

grundar sig i: ”Alltså barnsynen på något sätt, att den har förändrats över tid. Att man ser 

det här viktiga i att det finns en pedagogik även utomhus.” Beatrice menar att hon har 

förändrats, och beskriver sina tankar: ”Det känns nästan som att man har missat några år, 

vad den [utomhusmiljön] ger.” Cecilia menar att hon förändrats genom att hon blivit 

inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi där miljön anses vara en tredje pedagog. 

Hon berättar: ”Man har börjat fundera och inse att man kan ta tillvara på utemiljön på ett 

helt annat sätt och göra den mer… med ett mer pedagogiskt tänk bakom.” Alma frångår de 

övrigas tankar då hon menar att hon inte har förändrat sin syn på utomhusmiljön utan "alltid 

sett den som väldigt viktig”. 

 

Samtliga förskollärare anser att utomhusvistelse är en viktig del i förskolans verksamhet. I 

två av samtalen belyser dock förskollärarna att risken finns att de vuxna ”klungar ihop sig”, 

men att samtalen som sker i dessa klungor handlar om verksamheten och hur den kan 

förbättras. Cecilia belyser att utomhusvistelsen möjliggör för möten över avdelningarna 

där samtal och diskussion kring utomhusmiljöns utformning kan ske. Hon lyfter att dessa 

samtal är viktiga för verksamhetens utveckling, men att det finns ett bekymmer med dem: 

”Då tappar man ju fokus på det som man gjorde innan och barnen hinner tröttna för att jag 

inte är delaktig längre.” Eva lyfter att samtal om verksamheten lätt sker under 

utomhusvistelsen, men att dessa samtal inte enbart ska ske då utan att: 

 

Man ser den tiden [utomhusvistelsen] som lika viktig som tiden är inne […] 

För det är en undervisning vi har ute med egentligen, och att den 

undervisningen är ju det här då med att tillföra material, kunna läsa av barnen 

och vara där då och bemöta dem, och lyssna på dem. (Eva, 2017) 

 

5.1.2 Närvarande, medforskande och delaktiga förskollärare 

I samtalen med samtliga förskollärare blev närvaro, medforskande och delaktighet centrala 

begrepp. Eva lyfter vikten av att möjliggöra för lek och lärande genom att vara närvarande 

och medforskande samt samtala med, och ställa utmanande frågor till, barnen. Hon menar 

vidare att förskollärares professionalitet handlar om att vara tillmötesgående, att lyssna till 

barnen och bemöta dem på ett bra sätt. Resultatet av samtliga observationer visar att 
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förskollärarna kommunicerar och samspelar med barnen genom att ställa frågor till dem 

där barnen får uttrycka och utveckla sina tankar och idéer, och där förskollärarna lyssnar 

till barnens berättelser och uppmuntrar såväl deras tankar och idéer som deras handlingar. 

Ett tillfälle som visar på närvaro, medforskande och delaktighet är när Eva sitter 

tillsammans med ett barn och planterar tomatfrön under utomhusvistelsen, där barnet själv 

får plantera med stöttning från henne. Hon frågar vad barnet tror det är som ska växa upp, 

varvid barnet svarar morötter. Eva uppmuntrar barnets tankar genom att svara ”Ja, det 

kanske det blir!” När barnet sedan ska ta ut fröna ur påsen visar Eva bilden på fröpåsens 

framsida, varvid barnet ser bilden av tomater och då ändrar sitt svar. Barnet får själv välja 

hur många frön som ska planteras och de räknar fröna tillsammans. Under tiden som barnet 

planterar sina frön ställer Eva frågor om vad som behövs för att fröna ska växa. Genom 

Evas stöd och uppmuntran kommer barnet på att det krävs solljus och vatten. När 

planteringen är klar vill barnet att krukan ska stå i fönstret och berättar sin hypotes om att 

en planta vuxit upp till imorgon. Eva svarar uppmuntrande: ”Då ställer jag den i fönstret 

där inne så den får sol, så får vi se vad som händer imorgon eller någon annan dag.” 

 

Diana och Cecilia belyser vikten av att vara närvarande och medforskande i barns lek och 

lärande. Cecilia beskriver det som: ”Lek och lärande kan man ju erbjuda mycket ute, men 

det handlar om att vara medforskande pedagog, annars missar du det.” Beatrice menar att 

hon är närvarande och delaktig i barnens lek och lärande, samt att hon utmanar dem med 

nytt material utifrån barnens intressen vilket kan utveckla deras lek. Hon belyser vidare att 

hon är lyhörd som förskollärare:  

 

De [barnen] vill måla, ja men då hämtar vi staffliet, ja ”Vi ska leka kiosk”, då 

har vi material till kiosken. […] Vi ser inte att det är omöjligt att ta ut eller så. 

Vi ser inte det som något hinder… Tilliten mellan dig och barnet blir ju större 

när vi lyssnar. (Beatrice, 2017) 

 

Även Alma belyser vikten av att tillföra nytt material för att ge barnen nya möjligheter till 

lek och lärande, men betonar vidare att även hon som förskollärare är viktig för barnens 

lek och lärande: ”Man ska ju kunna inspirera och utmana barnen mycket i sin lek, och 

spinna vidare på deras intresse. Att den [leken] får leva vidare även ute, tycker jag är 

väldigt viktigt.” I analysen av observationerna framkommer att tre förskollärare tillför nytt 

material som utvecklar barnens lek. Ett tillfälle som synliggör detta är när Alma sitter i 
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sandlådan tillsammans med tre barn och samtalar om flygplan och hur de kan flyga. Ett 

barn berättar att flygplan kan flyga då de har propellrar. Då barnen tidigare under 

utomhusvistelsen gjort pappersflygplan kommer samtalet in på hur de kan flyga då de inte 

har propellrar. Alma berättar att flygplanen flyger med hjälp av vinden och de kastar sedan 

pappersflygplanen genom upphängda rockringar som finns på förskolans gård. Alma 

hämtar bollar i olika storlekar som också kastas genom rockringarna varvid samtalet 

kommer att handla om hur vinden påverkar olika materials flygkapacitet. 

 

5.1.3 Förskollärares betydelse för utomhusmiljöns utformning 

Eva och Beatrice framhåller i samtalen att förskollärare har en stor betydelse för både 

utomhusmiljöns utformning och för vilka möjligheter barn ges till lek och lärande 

utomhus. Eva menar att ”det handlar ju mycket om oss som pedagoger, hur vi ser på 

verksamheten och vad vi kan göra och hur flexibla vi är”. Beatrice berättar att hon alltid 

har en pedagogisk tanke med allt hon gör i förskolans verksamhet och att hon reflekterar 

mycket kring utomhusmiljön tillsammans med både barn och kollegor: ”Vi måste veta vårt 

syfte med det vi gör, för vilka barn gör vi det vi gör?” Hon berättar vidare att barn och 

vuxna på förskolan gemensamt påverkar vilka möjligheter till lek och lärande det ska 

finnas utomhus och hur förskolans gård utformas. Även övriga förskollärare lyfter 

betydelsen av att samtala och reflektera i arbetslaget kring såväl utomhusmiljön och dess 

utformning, som kring materialval. Alma beskriver att det ”handlar ju mycket om att man 

måste ha en sådan gemensam syn […] och personalen är liksom eniga om hur vi ska 

använda det [materialet]”.  

 

Cecilia lyfter att hon ser en skillnad i hur inomhus- och utomhusmiljön utformas efter 

barnens intressen, då hon uttrycker att arbetslaget ofta samtalar om vilket material de 

erbjuder barnen inomhus men att detta inte sker i samma utsträckning utomhus. Hon ser 

utomhusmiljön som ett utvecklingsområde och belyser vikten av att kunna förändra sitt 

tänkande kring utomhusmiljöns möjligheter till lek och lärande, och att de samtal som förs 

kring detta i inomhusmiljön även måste föras kring utomhusmiljön. Cecilia berättar att ”det 

gäller att tänka om och göra en sådan pedagogisk kullerbytta, och det är inte alltid så lätt”. 

Hon berättar vidare:   
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Den [utomhusmiljön] har ju jättemånga möjligheter men det handlar ju om vad 

vi erbjuder… Så är det ju… Vi begränsar ju oss själva ibland kan jag känna 

därför att man tänker ”Ja men det kan vi ju inte göra ute…”, ”Nä, men varför 

inte då?”, ”Nä, det vet jag egentligen inte men jag bara tänkte att sådant har vi 

alltid gjort inne…” Ja, men lite så är det ju. (Cecilia, 2017)  

 

Diana belyser vikten av att som förskollärare vara medveten om att det finns en pedagogik 

även utomhus, och att hon anser att det inte finns några mål i läroplanen som är svårare att 

uppnå utomhus än inomhus. Beatrice menar att ”lika mycket som vi arbetar med läroplanen 

inne så uppnår vi alla våra mål, verksamhetsmål, ute”. Hon berättar vidare att ”det är ju 

vilka ögon du har som pedagog ute”. Även Eva lyfter att förskollärares syn på 

läroplansmålen har betydelse för vilka mål som går att arbeta med utomhus: ”Det handlar 

nog mer om ens inställning och hur man tänker.”  

 

5.2 Utomhusmiljön som lek- och lärmiljö 

Gemensamt för samtliga förskollärare är att de är eniga om att utomhusmiljön är en viktig 

arena för lek och lärande där barns intressen och erfarenheter ska tas tillvara och utmanas 

i en inspirerande miljö. Diana beskriver utomhusmiljön som ”en förlängning av 

verksamheten” och lyfter att hon anser att utomhusmiljön ska vara tilltalande för barnen 

samt att den ska vara föränderlig efter barnens intressen och önskemål. 

 

5.2.1 Leka och lära i en föränderlig miljö 

Förskollärarna berättar att de minst en gång om dagen använder utomhusmiljön till lek och 

lärande, men var dessa möjligheter till lek och lärande sker skiljer sig åt. Resultatet av 

observationer och intervjuer visar att tre förskollärare arbetar på förskolor med en stor gård 

som har skogsparti. Den fjärde förskolläraren arbetar också på en förskola med en stor 

gård, medan den femte förskolläraren arbetar på en förskola med en mindre gård, båda 

utan skogsparti. Beatrice berättar att de dagligen nyttjar både förskolans gård och 

närmiljön, medan det i samtalen med de övriga förskollärarna framkommer att det främst 

är förskolans gård som nyttjas, men att även skogen och närliggande lekplatser besöks en 

eller flera gånger i veckan. I fyra av samtalen med förskollärarna framkommer att de 

planerar för att gå till skogen minst en gång i veckan medan det i det femte samtalet 
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framkommer att besök i skogen inte görs ofta, men att de planerar aktiviteter på förskolans 

gård istället. 

 

Samtliga förskollärare belyser att förskolans utomhusmiljö inte är statisk utan behöver 

förändras och utvecklas efter barnen i verksamheten. Cecilia framhåller att: ”Den 

[utomhusmiljön] ska anpassas till alla… Det ska finnas någonting för alla barn.” Beatrice 

menar att miljön är ”en pedagog som måste vara lika alert som vi” och att ”den måste vara 

inbjudande […] och utformas tillsammans med barnen utefter deras intresse och 

erfarenhetsvärld”. Diana berättar att deras gård inte var en förskolegård från början och 

därför har en begränsning i sin utformning, men utifrån de förutsättningar som finns har 

gården kunnat berikas med en mängd olika lekmaterial. Vidare beskriver hon: ”Vi ser 

gården som något vi ständigt utvecklar.” Eva berättar att även deras förskolegård har ett 

rikt material; dels naturligt material i form av kullar, löv och träd, dels tillfört material i 

form av däck, cyklar och en båt. Hon delger sina tankar om förskolans gård:  

 

Vi har ju en väldigt bra lekmiljö ute men vi kanske inte tar tillvara på den så 

mycket som vi skulle kunna göra […] Jag menar, det finns ju olika rum i 

utemiljön känner jag som man kan använda till alla möjliga saker. (Eva, 2017) 

 

Både Eva och Cecilia berättar att de har en stor förskolegård som inbjuder till lek och 

rörelse. Båda lyfter dock att de upplever svårigheter med dessa generösa ytor, Eva menar 

att hon upplever att det är svårt att se alla barn då gården sträcker sig runt hela huset. Cecilia 

menar att det kan bli svårt att fånga barnens lek- och lärprocesser utomhus då förskolans 

stora gård gör att barnen sprider ut sig, men genom att arbetslaget börjat planera för rum i 

rummen kan gården bli mer genomtänkt och skapa möjligheter för såväl stora rörelselekar 

som för lugnare lekar. Beatrice berättar att hon vill använda förskolans gård som ett till 

rum för lek och lärande och att hon erbjuder barnen olika mötesplatser som konstrueras 

och förändras tillsammans med barnen utifrån deras intressen. Hon anser att ”det skulle 

vara tråkigt om vi hade en färdig gård”. 

 

5.2.2 Material som möjliggör för lek och lärande 

I samtalen med förskollärarna framkommer att materialet är en förutsättning för att 

möjliggöra för lek och lärande utomhus. Beatrice och Cecilia anser att materialet ska vara 
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flyttbart och att det material som finns inomhus även ska kunna plockas ut och användas i 

förskolans utomhusmiljö. Cecilia beskriver att ”det gäller ju att få lite nytänk och våga 

plocka ut lite saker ute som man kanske inte tänker att… det kan vi inte ha ute”. Alma 

menar att det inte behöver finnas många olika material, men det material som finns ska det 

vara mycket av för att leken ska bli intressant. Diana beskriver sin syn på utomhusmiljön 

och val av material i leken: 

 

Jag brinner ju verkligen för det här att de ska… Att inte de färdiga sakerna, utan 

att det ska kunna bli en affär eller… Som de gjorde nu här ute, att de grillade i 

den där lilla hörnan liksom, eller… Att det inte är det färdiga konceptet. Det 

gillar jag allra bäst. (Diana, 2017) 

 

Förskollärarna beskriver att de använder olika strategier för att synliggöra barns intressen 

för att därefter kunna tillföra nytt material som kan utveckla barnens lek. Cecilia berättar 

att hon och hennes kollegor främst observerar barnen i deras lek och genom sina 

uppfattningar av dessa tillför de sedan material och förändrar miljön: 

 

Man lyssnar ju in barnen så… Vi har ju inte haft några direkta frågor kring 

utomhusmiljön, om vad de skulle vilja ha i utomhusmiljön för de har ju inte 

riktigt det talade språket än… Det vi har sett, det är ju att de har ett jättestort 

intresse för fordon så att… Nu har vi valt att ha en sandlåda […] där har vi 

plastbilar, traktorer så att det är bara fordonslek där. (Cecilia, 2017)  

 

Cecilia lyfter att barn ska ges valmöjligheter i sin utomhuslek och att materialet ska 

överensstämma med deras intressen, men menar att de vuxna till viss del styr utbudet av 

material genom observationerna: ”Det blir ju väldigt vårt tyckande och tänkande hur vi 

tänker när vi observerar barnen eftersom de inte pratar så blir det ju hur jag uppfattar så att 

det blir ju inte helt… Objektivt så…” 

 

Beatrice och Diana berättar att de gör barnen delaktiga i utomhusmiljöns utformning 

genom att de ställer frågor till barnen om vad som saknas i miljön och därefter tillför 

material som utvecklar barnens lek. Beatrice berättar vidare att hon letar inspiration till nya 

miljöer på internet tillsammans med barnen där barnen får berätta vad de önskar och vad 

som behöver tillföras. Hon beskriver det som: ”Vi har ju planerat våra mötesplatser ute på 
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gården tillsammans med dem [barnen].” Vidare resonerar Beatrice kring mötesplatsernas 

betydelse för barns lärande: ”Vi vill att det ska finnas variation av mötesplatser, alla barn 

ska erbjudas variation. Lärmiljöer som skapar samarbete, lek, lärande, språkutveckling, 

teknik med mera.” Alma berättar att hon ser hela utomhusmiljön som en mötesplats då den 

möjliggör för barn och vuxna från förskolans olika avdelningar att träffa varandra. 

 

5.2.3 Lära genom sinnesupplevelser 

Samtliga förskollärare lyfter betydelsen av barns möjligheter till naturupplevelser och att 

lära med sina sinnen. Eva menar att deras förskolegård möjliggör för olika 

sinnesupplevelser då gården erbjuder dels vinbärsbuskar som stimulerar smak och känsel, 

dels en paviljong i vilken de kan grilla och laga mat. På frågan om huruvida det finns 

läroplansmål som är enklare att arbeta med utomhus, framkommer i tre av samtalen att de 

naturvetenskapliga målen anses enklare. Alma menar, likt Diana och Cecilia, att det är 

lättare att tala om, och lära kring, naturvetenskapliga fenomen med barnen i naturen än 

inomhus på förskolan. Alma framhåller fördelar med att vistas i autentiska miljöer:  

 

Man får uppleva det med alla sinnena och allting… Visst, det går att prata om 

skogen inne men det blir ju inte samma upplevelse. Likadant namn och 

kunnande […] om djur och växter, det är ju också mycket lättare när man väl 

är där och man hittar en blomma. ”Vad är det för någonting?”, ”Ska vi ta fram 

lexikonet?” Ja, då blir det ju så mycket mer spännande för barnen. (Alma, 2017) 

 

Beatrice anser att skogen är ytterligare ett rum att använda i förskolans pedagogiska 

verksamhet, då den inbjuder till undervisning, lek och lärande. Hon anser vidare att det går 

att arbeta med skogen även inomhus men att allt från skogen inte ska plockas in till 

förskolans inomhusverksamhet, för som hon uttrycker det: ”Skogen ska ju ändå få vara 

skogen ute.” Vidare lyfter hon: ”Syftet med skogen är för mig att på ett konkret vis följa 

årstiderna, uppleva det genom att använda sina sinnen. Vi tittar på myrstacken, luktar, 

känner på myrorna, istället för att titta på en bild.” Alma lyfter att utomhusmiljön möjliggör 

för barn att få nya upplevelser och erfarenheter i en annan miljö. Hon berättar: ”I vintras 

så målade vi med vattenfärger i snön och helt plötsligt var det ett barn, hon går nästan inte 

in i ateljén över huvud taget. Efter vi hade målat i snön, bara oj, det blev en helt ny värld!”  
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5.3 Barns lek och lärande i utomhusmiljön 

Gemensamt för samtliga förskollärare är att de ser leken som väldigt viktig för barns 

lärande, Eva uttrycker det som: ”Genom leken så lär du ju.” Hon menar att genom att som 

förskollärare utmana barnen och deras utforskande med material blir leken en lärmiljö. 

Även Cecilia belyser lekens lärandemöjligheter då hon berättar: ”Det är ju lärande i leken 

hela tiden.” Vidare menar Cecilia att barn genom leken lär sig de sociala lekreglerna och 

att samspela med andra. Ett tillfälle som synliggör lekens lärandemöjligheter är i 

observationen med Beatrice då hon utforskar vatten tillsammans med fyra barn. På 

förskolans gård finns en stor balja med vatten ur vilken barnen vill fylla vattenkannor. Två 

barn lyckas inte, varvid Beatrice förklarar och visar med sin egen vattenkanna hur de ska 

göra. Barnen lyckas sedan själva fylla sina vattenkannor. En liknande händelse sker i 

observationen med Eva när hon hjälper ett barn i deras vattenlek. Ett barn har svårt att fylla 

en kopp med vatten och Eva förklarar då hur barnet ska göra. Barnet förstår inte och Eva 

visar därför även med koppen, varvid barnet förstår och själv kan fylla koppen med vatten. 

 

5.3.1 Förskollärares syn på barninitierad lek utomhus 

Till samtliga förskollärare ställdes frågan Vad anser du att fri lek är? och svaren som gavs 

visade på skiftande definitioner mellan förskollärarna. Cecilia menar att all lek är ”lärande 

lek”, oavsett om den uppstår spontant eller är lärarstyrd. Beatrice berättar att hon anser att 

”fri lek är väl all lek”, och Diana påpekar att hon inte använder ordet fri lek och ställer sig 

frågan: ”Fri från vad? […] Jag använder egentligen inte ordet ’fri lek’, utan jag använder 

’lek’ […] Jag vet inte riktigt vad den ska vara fri från.” Alma och Eva beskriver den fria 

leken som en lek barnen utformar själva. Vidare lyfter Eva, likt Beatrice och Diana, att de 

är närvarande i barnens fria lek för att kunna stötta och tillföra material som kan utmana 

barnen och utveckla deras lek. Beatrice beskriver sin delaktighet i barnens fria lek då hon 

berättar:  

 

För mig är det viktigt att ge barn förtroende att jag lyssnar […] Blir min roll 

som pedagog mormor så måste jag delta med inlevelse. I fria leken är jag inte 

fröken upplever jag. (Beatrice, 2017)  

 

Alma berättar att hon är deltagande i barnens fria lek och intar roller i den, något hon 

märker uppskattas då barnen vill fortsätta leka samma lek vid senare tillfällen. Almas 
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deltagande i barnens lek synliggörs i observationen då hon blir inbjuden av ett barn att 

kasta bollar genom upphängda rockringar. Alma blir instruerad av barnet och får tips och 

råd kring hur hon ska kasta bollarna och var hon ska stå. Hon deltar med inlevelse då hon 

både med ord och kroppsspråk visar sin glädje över att lyckas kasta bollarna genom 

rockringarna. I observationen av Diana framkom att hon också blir en deltagare i barnens 

lek genom att hon tar till sig, och agerar i, den roll hon blir tilldelad av barnen. Att Diana 

är en deltagare i leken synliggörs genom att hon talar om ”oss” och ”vi” samt att när de i 

leken ska grilla marshmallows, letar hon efter dessa och inte efter de egentliga kottarna.  

 

Cecilia framhåller att hon på olika sätt stöttar barnen i deras fria lek beroende på barnens 

intressen och behov: ”Jag kanske tar en roll i rolleken för att jag behöver hjälpa dem att 

driva den lite framåt, och sedan så kommer den igång och så försätter de den själva och 

sedan är jag bara medaktör.” Vidare framhåller hon att hon kan vara medforskande och 

upptäcka tillsammans med barnen utan att vara i barnens direkta närhet:  

 

Men då kan jag vara en medforskande pedagog fast på avstånd för jag kan fånga 

upp hans intresse även om han inte är så intresserad av att jag sitter där för då 

stör jag i hans koncentration. Men jag kan ju ändå vara en observatör kring det 

han gör och erbjuda honom så att han utvecklar sin lek ute fast jag inte är precis 

jämte. (Cecilia, 2017) 

 

Att Cecilia stöttar barnen i deras lek synliggörs i observationen då hon sätter sig och gräver 

i sandlådan för att locka till sig ett barn som börjat gräva på ett annat barns sandhög. Hon 

bjuder in barnet att bygga tillsammans med henne: ”Om du hämtar en spade kan du hjälpa 

till att bygga på högen.”  

 

Eva framhåller vikten av att respektera barns fria lek då hon berättar att hon i rollen som 

förskollärare dels ska kunna lyssna på barnen och läsa av dem, dels ska kunna ta ett steg 

tillbaka och ”ibland låta dem bara få vara, och leka och upptäcka själva, upptäcka 

tillsammans med varandra, med de andra barnen”. Att barn i sin lek har möjlighet att lära 

av och med varandra framkommer även i samtalen med Cecilia och Beatrice. Beatrice 

anser att barn genom den fria leken kan bearbeta sina erfarenheter och dela med sig av 

dessa till varandra. Hon berättar om sina iakttagelser av barns interaktion i leken: ”De 
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[barnen] tittar ibland hur de gör. Jag såg bara nu när vi var ute, med vattnet, de tittar ju och 

observerar varandra och så provar de ju nästa gång att göra.”  

 

5.3.2 Förskollärares syn på planerad aktivitet utomhus  

Samtliga förskollärare berättar att de har planerade aktiviteter utomhus, men hur ofta och 

var de planerade aktiviteterna sker skiljer sig åt. Alma framhåller att hon dagligen har 

planerade aktiveter utomhus på förskolans gård, där barnens intresse styr hur länge de vill 

vara delaktiga. Hon berättar: ”I början försöker vi med att alla är med, men de får droppa 

av när de själva känner att ’nu vill jag inte vara med längre’.” Även Beatrice anser att 

planerade aktiviteter är bra, och att det är upp till barnen huruvida de vill delta eller ej: 

”Man kan erbjuda, men aldrig tvinga.” Eva berättar att hon anpassar sin närvaro i barnens 

lek efter barnen och deras behov. Hon upplever att hon har god närvaro generellt för hela 

barngruppen, men att närvaron för varje enskilt barn kan variera då barnen behöver stöd 

och hjälp i olika stor utsträckning. Hon lyfter att barn som upplevs otrygga eller barn som 

inte leker med någon behöver mer stöd och att planerade aktiviteter därför kan vara bra. 

Hon berättar: ”Då kanske man behöver ha en aktivitet som främjar hela gruppen först, men 

även de då som individ.” Alma är positiv till planerade aktiviteter utomhus och berättar att 

genom att de erbjuder planerade aktiveter där det finns närvarande vuxna har de otrygga 

barnen börjat leka mer: 

 

Innan hade vi en del barn som var rätt otrygga ute, lite klänger sig fast i 

personalen och så men… Nu sprider de ut sig och leker mycket mer när man 

har, kan ge dem mer att erbjuda och att man har något planerat. Då vet de att 

där finns en närvarande vuxen, det tror jag gör väldigt mycket. (Alma, 2017) 

 

Vidare menar Alma att planerade aktiviteter kan möjliggöra för gamla lekmönster att 

brytas och nya lekgrupper att skapas, hon berättar: ”Det förenar ju många barn som kanske 

vanligtvis inte brukar vara, leka, tillsammans.” Även Cecilia är positiv till planerade 

aktiviteter utomhus då hon menar att de ger möjligheter för barnen att göra nya upptäckter: 

”Det handlar ju om för barnen att gå från det kända till det okända. Jag kanske kan 

introducera någonting som barnen inte känner till sedan tidigare, så att man ändå erbjuder 

dem olika valmöjligheter.” Diana lyfter att de tar tillvara på barnens intressen i de 
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planerade aktiviteterna. Hon berättar om ett besök i skogen som utgick från barnens visade 

djurintresse:  

 

Då till och med planterade vi älgbajs, för vi hade pratat om det gången innan 

då och inte hittat det […], men så hade Karin5 fått tag i älgbajs då så gick hon 

lite i förväg och barnen blev jätteglada när de hittade det. (Diana, 2017) 

 

Avslutningsvis kan det belysas att resultatet visar att även om samtliga fem förskollärare 

har planerade aktiviteter utomhus är det lek som initieras och utformas av barnen som ges 

mest utrymme under utomhusvistelsen. Beatrice framhåller: ”Att de [barnen] får bestämma 

över sin viktiga tid här, för de är den viktigaste arenan för dem.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

5 Karin är ett fingerat namn på Dianas kollega.  
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens syfte och 

forskningsfrågor, tidigare forskning och egna tankar. Avslutningsvis ges uppslag till 

möjlig vidare forskning. 

 

Studien syftar till att utveckla kunskap om relationen mellan förskollärares förhållningssätt 

och utomhusmiljön, och hur dessa gemensamt påverkar barns möjligheter till lek och 

lärande. Följande forskningsfrågor ligger till grund för studien: 

• Vilket förhållningssätt har förskollärare till förskolans utomhusmiljö? 

• Vilken betydelse har förskollärares förhållningssätt till utomhusmiljön för barns 

möjligheter till lek och lärande? 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens deltagande förskollärare framhåller att deras intresse för, och förhållningssätt till, 

utomhusmiljön påverkar barns möjligheter till lek och lärande utomhus. Förskollärarna 

framhåller även betydelsen av att vara närvarande i barnens lek och lärprocesser för att 

kunna ta tillvara på deras intressen och utmana dem genom såväl samtal som genom att 

tillföra nytt material. Då forskning visar att utomhusmiljön erbjuder oändliga möjligheter 

till lek och lärande (Ernst, 2013), menar vi att det krävs närvarande och delaktiga 

förskollärare för att kunna fånga och ta tillvara på dessa miljöer samt stötta och utmana 

barn i deras lek och lärande. 

 

6.1.1 Förskollärares förhållningssätt till utomhusmiljön 

Studiens samtliga deltagande förskollärare menar att utomhusvistelse är en viktig del i 

förskolans verksamhet och att allt som kan göras inomhus även kan göras utomhus. Dessa 

tankar bekräftar forskning utförd av Maynard och Waters (2007), vilken även framhåller 

att både pedagogik och metodik måste inkluderas för att lärande ska möjliggöras utomhus. 

Studiens resultat visar, likt Barr et. al. (2011), att förskollärare genom sitt förhållningssätt 

har stor betydelse för såväl utomhusmiljöns utformning som för vilka lek- och 

lärandemöjligheter barn erbjuds däri. Barr et al. betonar betydelsen av att som förskollärare 
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ha en positiv inställning till utomhusmiljön, samt samtala och reflektera tillsammans med 

kolleger och barn kring det som sker i verksamheten, för att på så sätt kunna synliggöra 

möjliga lärandesituationer. Vidare synliggör resultatet att förskollärarna visar på ett 

reflekterande förhållningssätt då de för samtal i arbetslaget kring utomhusmiljön och hur 

den ska utformas för att på bästa sätt möjliggöra för lek och lärande, något som kan tolkas 

som att de alla ser utomhusmiljön som ett utvecklingsområde. Enligt beprövad erfarenhet 

krävs det reflektion och kollegiala samtal för att säkerställa en god kvalitet i förskolan och 

dessa samtal kan, ur ett sociokulturellt perspektiv, förstås som ett viktigt redskap i arbetet 

med att utveckla en stimulerande och inspirerande utomhusmiljö som främjar barns lek 

och lärande. Vi menar att det är viktigt att dessa kollegiala samtal tar sin utgångspunkt i 

barns behov och intressen för att kunna skapa en meningsfull utomhusmiljö som främjar 

deras lärande. Dessa tankar finner vi stöd i genom flera forskare som belyser vikten av en 

föränderlig utomhusmiljö som utformas efter barnen och deras intressen för att stimulera 

lärandet (Izumi Taylor & Morris, 1996; Maynard & Waters, 2007; Norðdahl & 

Einarsdóttir, 2015). Studiens resultat visar att det både är förskollärares förhållningssätt 

till utomhusmiljön, och utomhusmiljön i sig, som behöver utvecklas för att möjliggöra för 

lek och lärande. Resultatet visar även att människor, miljö och material är beroende av 

varandra för att skapa stimulerande lek- och lärandemiljöer. Resultatet skiljer sig alltså 

från Ernst (2013) som menar att det enbart är förskollärares förhållningssätt som behöver 

förändras. 

 

Samtliga förskollärare i studien betonar vikten av att vara närvarande och delaktiga i barns 

lek och lärprocesser utomhus, men Cecilia påpekar att de kollegiala samtal som sker kring 

verksamhetens utformning och utveckling många gånger sker just under utomhusvistelsen. 

Detta ser hon en problematik med, då hon menar att dessa kollegiala samtal riskerar 

medföra att förskollärarna blir mindre närvarande och delaktiga i de pågående aktiviteterna 

varvid barnens intresse svalnar. Förskollärarnas roll förefaller vara passiv genom dessa 

samtal. Forskning utförd av Izumi Taylor och Morris (1996) synliggör att förskollärare 

behöver inta en aktivt deltagande roll för att kunna uppmuntra och utmana barns lek och 

lärande. Vi menar att det viktiga inte är var de kollegiala samtalen sker i verksamheten, 

utan hur och när de sker, och att det handlar om förskollärares professionalitet att kunna 

läsa av när det bäst lämpar sig att föra dessa samtal.   



33 

 

Inom det sociokulturella perspektivet betonas att lärande och utveckling erhålls i 

interaktion och samspel med andra (Vygotskij, 1995), något som synliggörs i 

observationen av Eva som planterar tomatfrö tillsammans med ett barn. Genom stöttning, 

scaffolding, möjliggör hon för barns lärande då barnet praktiskt får erfara och genomföra 

planteringen och där hon genom samtal, psykologisk artefakt, möjliggör för barnet att 

erhålla en fördjupad förståelse och kunskap kring vad som krävs för att ett tomatfröna ska 

gro. Aktiviteten som redogjorts för ovan kan beskrivas som ett lärtillfälle och går att 

härleda till läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), vilken belyser att barn ska möta 

engagerade vuxna som samspelar med såväl det enskilda barnet som med barngruppen. Vi 

menar att Eva visar ett barncentrerat förhållningssätt genom att hon visar tillit till barnets 

egna förmågor och bemöter barnets tankar och idéer med värdighet och respekt, där barnet 

är en aktör i sitt eget lärande.  

 

6.1.2 Utomhusmiljön som lek- och lärmiljö 

Som tidigare beskrivits i studien anser förskollärarna att de inte ser några hinder för lek 

och lärande utomhus, och att såväl förskolans gård som skogen och närmiljön är viktiga 

platser för barns upptäckande och utforskande. Samtidigt visar resultatet att det främst är 

förskolans gård som används genom daglig utomhusvistelse, och att skogen och närmiljön 

besöks i mindre utsträckning eller inte alls. I bakgrunden beskrivs att utomhusmiljön kan 

ses som ett extra rum för lek och lärande i förskolans pedagogiska verksamhet (Björklund, 

2014), och forskning visar att förskollärarna genom sitt agerande påverkar huruvida 

utomhusmiljön blir en lek- och lärmiljö eller ej (Izumi Taylor & Morris, 1996). Ernst 

(2013) går i linje med denna forskning och menar vidare att även förskollärarnas 

inställning till, och erfarenheter av, utomhusmiljön påverkar barns möjligheter till lek och 

lärande. Med denna forskning i åtanke kan vi se en motsättning i förskollärarnas ord och 

agerande, då de talar om vikten av att vistas i skog och närmiljö men ändå inte nyttjar dess 

möjligheter till lek och lärande i samma utsträckning som de nyttjar förskolans gård. Kan 

vi då tolka det som att besök i skog och närmiljö ändå anses vara ett hinder, och att 

förskolans gård inbjuder mer till lek och lärande än vad skogen och närmiljön gör? I 

analysen av observation och samtal med förskolläraren som arbetar på en förskola med en 

mindre gård framkommer att vistelser i skog och närmiljö snarare är en förutsättning för 

större rörelselek, då förskolans gård inte har stora ytor att erbjuda barnen. Detta kan vi 

tolka som en anledning till varför närmiljön dagligen används. Å andra sidan påvisar 
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resultatet att ovan nämnda gård trots sin storlek erbjuder barnen flera lek- och 

lärandemöjligheter genom sina många mötesplatser. I resultatet framkommer även att två 

av förskollärarna med stor gård ser en svårighet med storleken på deras gård. De menar att 

utomhusmiljöns stora ytor innebär en större utmaning för dem att fånga upp barnens lek 

och lärprocesser då ytorna möjliggör för barnen att sprida ut sig mer. En av dessa 

förskollärarne lyfter att de har många mötesplatser på förskolans gård, medan den andra 

lyfter en önskan om att skapa fler till de redan existerande. Studiens resultat visar således 

att en liten gård inte per automatik innebär en gård med färre möjligheter till lek och 

lärande och att en stor gård inte per automatik innebär en gård med bättre möjligheter till 

lek och lärande, utan att det är hur gården utformas och vilket innehåll den har, som är av 

betydelse för vilka erfarenheter och kunskaper barnen kan erhålla där. Norðdahl och 

Einarsdóttir (2015) anser att en varierande miljö som inbjuder till såväl stora ytor som till 

mer avskilda mötesplatser påverkar barns lust att lära. Vi är av samma uppfattning, men 

menar vidare att det krävs en god organisering och planering kring såväl utformningen av 

förskolans gård, som brukandet av skog och närmiljö för att dels erbjuda barnen variation 

i lek- och lärmiljöer, dels möjliggöra för olika lekar och lärande att uppstå. 

 

Såväl i samtal med förskollärarna som i forskning framkommer att utomhusmiljön inte är 

statisk utan måste vara i ständig förändring för att kunna utformas efter barns behov och 

intressen, och därmed inspirera till lek och lärande (Izumi Taylor & Morris, 1996; Maynard 

& Waters, 2007; Norðdahl & Einarsdóttir, 2015). Detta går i enlighet med läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016) vilken betonar att förskolans verksamhet ska erbjuda barn en 

stimulerande och lärorik miljö som främjar och utmanar deras lek, utveckling och lärande. 

Izumi Taylor och Morris (1996) anser att en föränderlig miljö stimulerar såväl barns 

utveckling och kreativitet, som deras sociala och språkliga färdigheter. Även Björklund 

(2014, 2016) är av samma uppfattning då hon menar att barns möjligheter till lärande 

vidgas när förskolans utomhusmiljö varieras och utformas efter deras intressen. Vi menar 

att en gård i ständig förändring skapar möjligheter för barnen att vara delaktiga i 

utomhusmiljöns utformning och innehåll. Vidare menar vi att genom att förskollärarna ser 

utomhusmiljön som föränderlig påvisar de också en medvetenhet om att barn är olika, med 

olika behov och intressen som kan förändras över tid, varvid förskolans gård aldrig kan 

anses vara färdigkonstruerad. I samtalen med förskollärarna framhålls barnens delaktighet 

i, och inflytande över, utomhusmiljöns utformning och det material som ska erbjudas för 

att skapa möjligheter till lek och lärande. Detta går i enlighet med läroplanen för förskolan 
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(Skolverket, 2016) som lyfter att barn genom demokratiska principer ska ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande över verksamhetens innehåll. Utifrån studiens sociokulturella 

perspektiv framkommer i resultatet att förskollärarna gör barnen delaktiga dels genom 

samtal, dels genom att observera dem, för att därefter tillföra material som överensstämmer 

med barnens behov och intressen vilket kan utmana dem i deras lek och lärande. Här 

påvisas både det verbala och det icke verbala språkets betydelse för barns möjligheter till 

lek och lärande, vilket i ett sociokulturellt perspektiv benämns som den främsta 

psykologiska artefakten (Vygotsky, 1978; Vygotskij, 1999).  

 

I studiens resultat framkommer betydelsen av att som barn få uppleva och lära kring 

naturvetenskapliga fenomen med sina sinnen i autentisk miljö. I bakgrunden framkommer 

att det ur ett historiskt perspektiv ansetts som viktigt för lärandet att praktiskt få erfara sin 

omvärld med sina sinnen (Dahlgren & Szczepanski, 2004; Larsson, 2011; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2016; Sundgren, 2011; Szczepanski, 2007, 2008). Detta 

synliggörs även idag genom läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) som betonar barns 

möjlighet till lek och lärande både i planerad miljö och i naturmiljö där deras egna planer, 

fantasi och kreativitet ska ges utrymme. Betydelsen av att praktiskt få erfara sin omvärld 

kan även ses ur ett sociokulturellt perspektiv, där en viktig förutsättning för lärande är 

interaktionen mellan individ och den sociala miljön, där nya erfarenheter och kunskaper 

kan kopplas samman med redan erhållna och därmed möjliggöra för en utvecklad 

förståelse för omvärlden (Vygotskij, 1995; Vygotsky, 1978).  

 

6.1.3 Barns lek och lärande i utomhusmiljön 

Studiens resultat påvisar att leken ses som viktig för barns lärande och att barn genom 

leken både kan bearbeta sina erfarenheter och dela med sig av dem till varandra. Detta 

synliggörs genom det sociokulturella perspektivet som betonar att barn tolkar och 

bearbetar både sina egna och andras erfarenheter i leken, vilket gör det möjligt för barn att 

både utveckla ny kunskap och fördjupa den som redan finns (Vygotskij, 1995). Även 

interaktion och samspel, där barn och vuxna lär av varandra, är i det sociokulturella 

perspektivet viktigt för att utveckla lärandet (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Vi menar att 

genom att vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet har vi dels kunnat 

synliggöra betydelsen av social interaktion för att barns lärande ska kunna utvecklas, dels 

synliggjort att stöttning, scaffolding, från mer erfarna individer möjliggör för att få en 
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fördjupad förståelse för det som lärts. Vidare visar vårt resultat att genom att förskollärarna 

är närvarande i leken kan de stötta och utmana barnen så att de kan vidareutveckla sin lek 

och sitt lärande. Detta kan i ett sociokulturellt perspektiv förstås som en proximal 

utvecklingszon, vilken kan beskrivas som avståndet mellan det barnet klarar av på egen 

hand och det som barnet kan lära sig med hjälp av en mer erfaren individ, barn som vuxen. 

Detta synliggörs i observationerna av Beatrice och Eva, då de först förklarar och visar hur 

barnen kan fylla på vatten i sin vattenkanna och kopp, vilket barnen därefter klarar av att 

göra själva. Vi menar att det krävs såväl närvarande förskollärare, som interaktion med 

miljö och material, för att kunna erhålla kunskap, men för att kunna fördjupa denna 

kunskap är en mellanmänsklig interaktion viktigast. 

 

Enligt studiens deltagande förskollärare är det viktigt att lyssna på barnen och respektera 

deras lek, samt att vara närvarande för att kunna tillföra material som utmanar barnen och 

utvecklar deras lek. Detta beskrivs även i bakgrunden då Ohlsson (2015) lyfter vikten av 

att vara närvarande i barns lek för att ge dem stöd och uppmuntran i deras lek, men utan 

att tränga sig på och störa leken. Studiens resultat påvisar även att förskollärarna är 

delaktiga i barnens lek, där deltagandet beror på barnens behov och intresse av medlekande 

vuxna. Vid observationerna av förskollärarna framkommer att även när förskollärarna blir 

delaktiga i leken har betydelse för vilken roll förskollärarna tar eller bli tilldelade. Våra 

erfarenheter säger att om leken startas upp gemensamt av barn och förskollärare styr de 

leken tillsammans, medan om förskollärare blir delaktiga i en redan påbörjad lek är det 

barnen som styr och instruerar i leken. Vi menar dock att oavsett när förskollärare kommer 

in i leken är det viktigt att delta och agera i leken med engagemang, vilket bekräftas genom 

studiens resultat. Ett exempel som påvisar detta är när en av förskollärarna blir tilldelad en 

roll och deltar i leken med inlevelse, där hon letar efter marshmallows att grilla, istället för 

de egentliga kottarna. Ur ett sociokulturellt perspektiv exemplifierar Säljö (2011) i 

bakgrunden penna och papper som fysiska artefakter, men i förskolans praktik och utifrån 

vårt resultat kan även kottarna ses som fysiska artefakter.  

 

I studiens resultat framkommer att fri lek utgör en stor del av utomhusvistelsen men att 

definitionen på begreppet fri lek skiljer sig mellan förskollärarna, då den fria leken beskrivs 

som ”lärande lek”, ”fri lek är väl all lek”, ”lek” samt att den fria leken är lek som barnen 

utformar själva. Även Fröbel beskrev fri lek som lek där barn själva utformar den och dess 

innehåll (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Ett annat sätt att beskriva fri lek är att det 



37 

 

är en lek som barn frivilligt deltar i och som uppstår ur barnens behov (Granberg, 2000). 

Vår uppfattning om begreppet fri lek har utvecklats under studiens gång då vi tidigare såg 

på fri lek som en lek barn styr utan vuxnas deltagande och där barnen själva kan välja om 

de vill delta eller ej. Efter samtalet med Diana, där hon delgav sina reflektioner kring 

begreppet fri lek och vad leken ska vara fri från, har även vi reflekterat kring begreppet 

och dess innebörd. Likt Diana ställer vi oss frågan Vad ska leken vara fri ifrån? Ordet fri 

kan tolkas som att någonting har tagits bort, och om det i så fall är de vuxna? Då förskolans 

verksamhet ska ta sin utgångpunkt i barnen, deras behov, erfarenheter och intressen anser 

vi att det är viktigt att som förskollärare vara närvarande i barns lek för att kunna stötta och 

utmana dem att vidareutveckla sin lek och sitt lärande. Detta går i enlighet med läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016) som betonar att barn ska möta engagerade vuxna som 

samspelar med barnen. Då det i ett sociokulturellt perspektiv är en central tanke att lärande 

och utveckling sker i interaktion och samspel med omgivningen (Vygotskij, 1995; 

Vygotsky, 1978), kan det diskuteras huruvida en eventuell frånvaro av vuxna påverkar de 

barn som är otrygga eller som har svårigheter att komma in i leken, då de vuxna inte kan 

stötta och hjälpa barnen in i leken. Två av studiens deltagande förskollärare lyfter att 

aktiviteter planerade av förskollärare möjliggör för dessa barn att komma in i leken då 

planerade aktiviteter kan bryta gamla lekmönster och skapa nya lekkonstellationer. Med 

utgångspunkt i studiens resultat menar vi att det krävs att förskollärare är närvarande i 

barns lek oavsett om den är initierad av barnen själva eller om den är planerad av 

förskollärare då vi anser att närvarande förskollärare främjar såväl det enskilda barnets, 

som barngruppens, trygghet. Vi finner stöd för vårt resonemang i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) vilken belyser vikten av en trygg och lärorik miljö som utmanar och 

lockar till lek. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens valda metod, semistrukturerade intervjuer och icke-deltagande observationer, har 

varit relevant och givit ett rikt material att analysera utifrån studiens syfte. Studiens resultat 

påvisar inte huruvida förskollärarna har rätt eller fel förhållningssätt till utomhusmiljön, 

och det har inte heller varit tanken. Studien har snarare ämnat ge en fördjupad förståelse 

för vilka möjligheter eller begränsningar till lek och lärande förskollärare ger barn genom 

sitt förhållningssätt till utomhusmiljön.  
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Med en av de fem förskollärare som deltog i studien genomfördes intervjun före 

observationen och huruvida det påverkade studiens resultat kan vi inte fastställa, men vi är 

dock medvetna om att förskolläraren kan ha agerat annorlunda då hon genom 

intervjufrågorna erhållit mer information om studien än vad de övriga förskollärarna fått 

då de observerades före intervjun. Anledningen till att upplägget av intervjuer och 

observationer inte följt samma mönster beror på att de genomfördes med hänsyn till 

verksamhetens bästa. Fyra av observationerna genomfördes under förskolans 

gemensamma utomhusvistelse vilket innebar att det var många barn utomhus, medan det i 

den femte observationen enbart var fem barn utomhus tillsammans med förskolläraren, 

vilka alla befann sig nära varandra. Detta kan ha påverkat observationerna på så sätt att 

förskolläraren med fem barn kunde vara mer närvarande och deltagande i barnens lek än 

vad övriga förskollärare kunde, då de behövde ha uppsikt över fler barn på förskolans gård.  

 

Vi valde att delge transkriberingarna av intervjuerna till respektive förskollärare före 

analysarbetet och en fördel med det är att vårt resultat kan bli mer tillförlitligt genom att 

förskollärarna kunde bekräfta att vi beskrivit datan korrekt samt gavs möjlighet att 

komplettera sina svar. En av förskollärarna valde att utveckla och förtydliga sina svar, 

vilket vi inte upplevt påverkat resultatet mer än att det berikade materialet från intervjun. 

Trots att vi har avidentifierat förskollärarna och givit dem fingerade namn kan varje 

förskollärare identifiera sig själv genom våra citat, eftersom de kan jämföra med 

transkriberingarna. Vår förhoppning är dock att vi har återgivit resultatet så nära deras 

berättelser som möjligt och i rätt kontext, och vi menar då att respektive förskollärare ändå 

skulle kunnat identifiera sig själv. I och med att vi kommit i kontakt med fyra av 

förskollärarna i studien genom vår verksamhetsförlagda utbildning och redan hade en 

relation med vardera två av dem kan det ha påverkat våra analyser och tolkningar av det 

insamlade materialet då vi redan hade en viss förförståelse för deras förhållningssätt till 

utomhusmiljön. Vi har dock försökt att inte lägga in några tolkningar av det vi sett under 

vår verksamhetsförlagda utbildning men är medvetna om att det på ett omedvetet plan ändå 

kan ha påverkat oss. För att försöka undvika tolkningar långt från dess ursprungliga 

sammanhang har vi valt att redogöra för resultatet med många citat från förskollärarna och 

vår strävan har varit att försöka återge deras ord så nära som möjligt den kontext det 

berättades i.  
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Genom att vår studie har utgått från ett sociokulturellt perspektiv där lärande och 

utveckling sker genom social interaktion har vi inte fått någon vetskap om barns ensamlek, 

vilken vi menar är lek där ett barn leker utan andra barn eller vuxna. För att kunna 

synliggöra detta menar vi att studien hade behövt ta sin utgångpunkt i ett annat teoretiskt 

perspektiv. Ett sociokulturellt perspektiv på studien har ändå varit det bästa, då såväl 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) lyfter det mellanmänskliga samspelets 

betydelse för lärande, som Vygotsky (1978), som menade att samspel och kommunikation 

i en social miljö är grundförutsättningar för att lärande och utveckling ska kunna ske. 

 

6.3 Slutsats 

Utifrån tidigare forskning och studiens genomförda observationer och intervjuer kan vi dra 

slutsatsen att det är av stor betydelse att som förskollärare ha ett positivt förhållningssätt 

till utomhusmiljön för att ge barn bästa möjliga förutsättningar till lek och lärande. Vidare 

kan slutsatsen dras att det är viktigt att förskollärare är närvarande och delaktiga i barns 

lek och lärprocesser, för att kunna tillföra nytt material och skapa stimulerande 

utomhusmiljöer utifrån barns behov och intressen. Detta kan möjliggöra för barn att dels 

förvärva nya erfarenheter och kunskaper, dels fördjupa de redan erhållna. 

 

6.4 Vidare forskning 

Vår studie tar sin utgångspunkt i förskollärarnas berättelser kring hur deras förhållningssätt 

till utomhusmiljön påverkar barns möjligheter till lek och lärande. Det skulle vara 

intressant att genomföra en studie som tar sin utgångspunkt i huvudmannens perspektiv; 

vilka aspekter tas hänsyn till vid planering och utformning av förskolans utomhusmiljö för 

att möjliggöra barns lek och lärande vid om- och nybyggnationer? Det skulle även vara 

intressant att studera utomhusmiljön ur barns perspektiv; hur de ser på utomhusmiljön som 

lek- och lärmiljö, samt hur närvarande och delaktiga barn vill att förskollärare ska vara. 

Hur upplever barn förskollärares närvaro och deltagande i leken utomhus?  
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Bilaga 1 

Observationsmall 

Datum: __________ 

Tidpunkt: __________ 

Förskollärare: __________ 

 

 

Var befinner sig 

barnen? 

Var befinner sig 

förskolläraren? 

Vad gör/säger 

förskolläraren? 

Reflektion 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Hur länge har du arbetet som förskollärare? 
 - Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 

Hur pratar ni om utomhusmiljön i arbetslaget? 

 - Hur pratar du om utomhusmiljön med barnen? 

 

Vad anser du är syftet med att vara utomhus med barnen? 

 

Vad anser du att fri lek är? 

 - Vad har du för syn på barns fria lek utomhus? 

 - Hur stor del av er utomhusvistelse är fri lek? 

 - Hur ofta, under senaste veckan, har du varit deltagande i barns fria lek utomhus?  

  Ge gärna exempel. 

 

Vad har du för syn på planerad aktivitet utomhus? 

 - Hur stor del av er utomhusvistelse är planerad aktivitet? 

 - Hur ofta, under senaste veckan, har du planerat pedagogisk verksamhet utomhus?  

  Ge gärna exempel. 

 

Med fokus på föregående vecka: Hur ofta var ni utomhus? 

  - Är det fler eller färre antal gånger än som enligt din uppfattning är normalt? 

 - Hur länge var ni utomhus? 

 - Var var ni när ni var utomhus? 

 - På vems initiativ gick ni ut/in?  

  - Följde det ett mönster eller fanns det avvikelser? 

 - Finns det tillfällen då ni ställt in planerad utevistelse? Vad kan det bero på? 

 

Vilken roll har du som förskollärare i utomhusmiljön? 

 - Har din syn på utomhusmiljön förändrats under åren? Om ja, hur? 

 

Vilka möjligheter anser du att det finns när det gäller lek och lärande utomhus? 

 - Vilka svårigheter anser du att det finns när det gäller lek och lärande utomhus? 

 - Vilka mål i läroplanen anser du är lättare att uppfylla utomhus? 

 - Vilka mål i läroplanen anser du är svårare att uppfylla utomhus? 

 - Hur möjliggör du för lek och lärande utomhus? 

 - Hur möjliggör er gård för lek och lärande? Ge gärna exempel. 

 

Anser du att det är någon skillnad på lek och lärande utomhus och inomhus? 

 - Intar du samma roll ute som inne? Berätta. 

 

Finns det något annat du vill berätta om kring förskollärares förhållningssätt och 

barns lek och lärande utomhus?  
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Bilaga 3 
Samtyckesblankett förskollärare 

 

 
Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 
 

Sandra Hernberg och Madelene Svensson genomför en studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 

undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om att utveckla kunskap om utomhusmiljön som lek- och lärmiljö 

ur ett förskollärarperspektiv. 

Sandra Hernberg och Madelene Svensson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap 

om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller 

flera av följande aktiviteter: 

__X__ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

__X__ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t.ex. genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 

några påföljder.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se). 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

__________________________________________________________________________ 

Deltagarens kontaktinformation; telefon och/eller email 

__________________________________    

Datum 

 

______________________________  ______________________________ 

Deltagarens signatur   Studenternas signatur  

______________________________  ______________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 


