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1. Inledning 

I läroplanen för förskolan (2016) står det:   

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen 
bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad miljö och 
naturmiljö (s. 7).   

En granskning av Skolinspektionen (2012) visar dock att förskolegårdar är oinspirerande och 

tråkiga utifrån att barn ska ges möjlighet till lärande, vilket motsäger läroplanens mål i 

förskolan. I rapporten framkom det att pedagoger ser utevistelsen som ett tillfälle för barn att 

träna sin motorik och få frisk luft, men att det sker på ett oreflekterat sätt. Utifrån våra tidigare 

erfarenheter på verksamhetsförlagd utbildning och från förskollärarutbildningen, har det 

framkommit diskussioner om att miljön är den tredje pedagogen (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015). De menar att miljön har en betydelse på barns lärande, utforskande och kommunikation. 

Vi upplever däremot utifrån våra erfarenheter att det är inomhusmiljön som prioriteras och 

utomhusmiljön kommer i skymundan. Detta är även något som Szepanski (2008) pekat på i sin 

forskning men han menar dock att intresset för utomhuspedagogik blir allt större i 

förskoleverksamheter. För att kunna bemöta intresset för utomhuspedagogik menar han att det 

kräver mer kunskap kring det didaktiska i utomhusundervisningen. Brügge och Szeczpanski 

(2011) beskriver utomhuspedagogik som ett komplement till den traditionella pedagogiken som 

sker inomhus i den vardagliga verksamheten. De menar att utomhuspedagogik är 

"rörelseintensiva lärandemiljöer där kroppen sätter tanken i rörelse" (s. 25).  Vår erfarenhet 

säger oss dock att det finns ett glapp om förskollärares uppfattningar hur lek och lärande formas 

i utomhusmiljön. Det synes inte heller vara ett område som kontinuerligt diskuteras i förskolan.   

Vi har därför valt att genom intervjuer undersöka hur förskollärare beskriver utomhusvistelsens 

betydelse, vad de vill erbjuda och hur de reflekterar över sin roll i utomhusmiljön. Genom 

studien vill vi bidra med kunskaper om vad verksamma förskollärare har för uppfattar om 

utomhusmiljön. 
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2. Bakgrund  

Följande kapitel kommer att redogöra för vad styrdokument säger samt vad tidigare forskning 

belyser om utomhusmiljön. För studiens viktiga analys begrepp och teoretiska ram kommer 

också att presenteras.  

2.1 Styrdokument 

Verksamheten ska erbjuda barn möjlighet att växla mellan olika sorters aktiviteter under dagen. 

Barn ska kunna utveckla fantasi och kreativitet i lek och lärande i inomhusmiljön såväl som 

utomhusmiljön där planerade och oplanerade aktiviteter ska äga rum på förskolegården samt i 

naturmiljön (Skolverket, 2016).  Skolverket (2013) betonar att förskolan ska ha en miljö som 

bidrar till utveckling och lärande för barn samt att den behöver vara utformad på ett sådant sätt 

att detta är möjligt. Dessutom pekar förskolans läroplan (Skolverket, 2016) på lekens betydelse 

för barns utveckling och lärande. I lek och lärande stimuleras både fantasi, inlevelse och 

kommunikation vilket bidrar till ökad förmåga att samarbeta med andra samt att lösa problem.  

2.2 Tidigare forskning     

Under denna rubrik har tidigare forskning sammanfattats och sammanställts utifrån två 

rubriker: Lek och lärande i utomhusmiljön samt profilerad utomhusundervisning.  

 

2.2.1 Lek och lärande i utomhusmiljön 

Aktiviteter och lek i utomhusmiljön bidrar till ett ökat lärande och en ökad utveckling av barns 

fysiska, kognitiva, emotionella och sociala utveckling, samt att dessa aktiviteter är 

betydelsefulla då de gynnar barns välbefinnande (Kemple, Oh, Kenney & Smith-Bonahue, 

2016; Yildririm & Özyilmaz-Akamca (2017). Lek och lärande borde inte särskiljas då lek bidrar 

till lärande menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014). De menar vidare att 

detta borde uppfattas som en självklarhet av de som arbetar i förskolan. Yildririm och 

Özyilmaz-Akamca (2017) hävdar att det är i aktiviteter utomhus som barn får större möjligheter 

att utforska genom görandet. Där får barn uppleva ett konkret lärande genom att göra det 

praktiskt. De menar även att yngre barn kan lära sig mer i lärandemiljöer som stimulerar alla 

sinnen. Dock lyfter de att det krävs en variation mellan utomhus- och inomhusaktiviteter. På 

liknande sätt resonerar Björklid (2005) som anser att lärande sker i alla miljöer som barn 

befinner sig i, men att den fysiska miljön har stor betydelse för lärandeprocessen.  
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Ytterligare en lärandeaspekt som lyfts i studier angående utomhusmiljön är att skapa och 

erbjuda rum för barn även i utomhusmiljön (Björklund, 2014). Hon anser att det är pedagogens 

roll att erbjuda rum, som ger barn en chans att utforska nya miljöer. Kemple, Oh, Kenney och 

Smith-Bonahue (2016) resonerar på liknande sätt, men anser att det är naturmiljöer som ska 

erbjudas eftersom de bidrar med god kvalité och dessutom medför att barns lekande förbättras 

och att ytterligare ett lärande sker. Liknande tankar angående naturmiljöer har Änggård (2012) 

som styrker att det går att använda utomhusmiljön till flera pedagogiska syften. Det är 

pedagogens roll att se till att detta görs, exempelvis beskrivs möjligheten att omskapa en miljö 

till att bli en samlingsring ifall detta behövs. I Änggårds studie introducerade pedagogerna nya 

barn på platsen genom att tillsammans med barn gå in i en lek och visa naturmaterialet som kan 

användas i leken.  

 

Moser och Martinsen (2010) lyfter i sin studie att det kan uppstå rum i utomhusmiljön och att 

dessa rum kan vara skyddade där barn kan gå iväg själva eller två och två för att vara ensamma. 

Detta var dock pedagogerna inte eniga om då några menade att dessa kunde vara farliga och 

därför bör barn inte tillåtas att vara där. Däremot ser Moser och Martinsen att det ökar barns 

trivsel i utomhusmiljön när de får möjlighet att kunna gå undan och få en lugn stund i den 

annars ganska hektiska förskolemiljön. 

 

Mårtenson (2004) framför betydelsen av att det finns olika perspektiv mellan barns lek och den 

fysiska miljön utomhus. Dessa perspektiv är den fysiska miljön, vilket är platsen barn befinner 

sig i, den sociala miljön, som är deltagande barn och lekens tema, som innebär vad barn har för 

tillgång till fantasi i leken. Hon belyser att om tid läggs på den fysiska miljön och att 

pedagogerna ser över hur de presenterar sin miljö, ger den barn betydelse för lek och de kan 

utgå från sina egna perspektiv för att fördjupa leken. På liknande sätt beskriver Björklid (2005) 

att om barn får använda sig av lösa material skapar de ett samspel i den fysiska miljön. Moser 

och Martinsen (2010) samt Björklund (2014) menar att utomhusmiljön ska erbjuda en mångfald 

av möjligheter till lek och lärande för barn, men för att skapa bra möjligheter i utomhusmiljön 

behöver lättillgängliga material erbjudas. Dessutom visar Moser och Martinsen (2010) att om 

miljön inte erbjuder tillräckligt med material eller om materialet är svårtillgänglig kan det 

utesluta vissa barn, därför behöver förskolor erbjuda en spännande miljö för barn att utforska. 

För att det ska bli spännande att utforska miljön krävs spännande material, vilket förs fram i 

flera studier. Som exempel på detta belyser Engdahl (2014) vikten av att ha tillgång till material 
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som inte är förutbestämt. Hon menar att det är betydelsefullt att barnen själva får möjlighet att 

tolka och göra om det efter sina behov.  

 

Svensson (2009) menar att miljön dessutom har en påverkan på individen och att den varierar 

beroende på om den betraktas utifrån ett fysiskt, psykiskt eller socialt perspektiv. Svensson 

beskriver att miljön är en del av ett sammanhang, de som vistas i den är medskapare och miljön 

förändras ständigt i mötet med människan. I förskolan är miljön mer uppmärksammad då det 

är stort fokus på hur tillgänglig den är för barn. Tillgängligheten av material är centralt i arbetet 

med att skapa en miljö där barn får möjlighet till utveckling och lärande som antingen kan 

underlätta eller försvåra. 

En annan som intresserat sig för barns utomhuslek är Mårtenssons (2004). Hon vill bidra med 

kunskap om vad den fysiska miljön egentligen har för betydelse för barns utomhuslek på 

förskolegårdar. Mårtensson menar att utomhuslek präglas av miljön och vilket material som 

finns tillgängligt för barn. För att material ska kunna tillföra något i en lek behöver det finnas 

ett engagemang från pedagoger som har ett reflekterande förhållningssätt, där barns upplevelser 

kring lek ska tas tillvara för att det ska bli meningsfullt för dem. Det är något som Ceciliani och 

Bortolotti (2017) intresserat sig för och har i sin studie valt att fokusera på och undersöka 

huruvida den vuxne är aktiv i leken samt hur barn leker i utomhusmiljön. Det framgår att en del 

barn har behov av att utomhusvistelsen planeras, därför behöver förskollärare kunna erbjuda 

material som är tillgängligt för dessa barn. Det framkommer också att barns handlingar 

synliggörs i den miljö som erbjuds, vare sig det är närvaron eller frånvaron av leksaker eller 

material. Barn som inte anser att de har tillgång till material kan istället använda sig av material 

som är naturliga i utomhusmiljön, såsom pinnar, stenar eller sand.  

 

Hur förskollärare ser på utomhusmiljöns betydelse för lek i förhållande till läroplanens mål har 

studerats av Wikland (2012), hon kommer fram till att förskollärare behöver vara 

uppmärksamma på vad miljön erbjuder för att utveckla barns fantasi och kreativitet på ett tryggt 

sätt. Förskolegårdens utformning och erbjudande är grunden till hur barns lek och utforskande 

skapas (Wikland, 2012). Liknade åsikter har Kiewra & Veselack (2016) som anser att det är 

viktigt för förskollärare att undersöka hur det görs praktiskt i utomhusmiljön och att inte bara 

gå ut för att det är bra att vara i utomhusmiljön. Deras studie undersökte huruvida 

utomhusmiljöer gynnar barns kreativitet och fantasi. Kiewra & Veselack studie visar att barns 

kreativitet och fantasi förbättrades av utomhusklassrum. De anser att det är betydelsefullt för 
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barn om det finns en pedagog som stöttar på ett balanserat sätt genom att både delta och vara 

observerande i barns lek.  

 

Berg (2015) lyfter att barn behöver en miljö som ger möjlighet till fysiska aktiviteter. Där får 

barn möjlighet att utforska, testa och experimentera i leken. Hans studie visar att det är en brist 

på fysiska aktiviteter i utomhusmiljön och att barn i hög grad är stillasittande. Det visade sig att 

barn var kraftfullt aktiva under 20 procent av sin utomhusvistelse och stillasittande under 51 

procent, resterande 29 procent var måttligt aktiva. Berg menar därmed att pedagoger behöver 

säkerställa att utomhusmiljön lockar fram barns lek och engagemang. Berg anser att det är 

pedagogens roll att planera fysiska aktiviteter.  

 

Barns beskrivning av vad de vill göra ute har studerats av Norðdahl och Einarsdóttir (2014) och 

vi vill specifikt lyfta fram denna studie då den är unik eftersom de har intervjuat barn. De gjorde 

en undersökning om vad barn helst skulle vilja göra när de vistas i utomhusmiljön då de skulle 

göra om i utomhusmiljön. De skulle utveckla en lekplats på en parkeringsplats som låg mellan 

två av de tre förskolor och skolor som forskningen genomfördes på. Barnen fick under en tid 

tillsammans med sina pedagoger inspireras av andra gårdar för att se hur det kan se ut på andra 

förskolor. Därefter fick de visa sina idéer om hur de ville att gården skulle se ut. De visade det 

genom teckningar, konstruktioner och modeller. Det valdes därefter ut 16 barn som intervjuades 

parvis och som dessutom fick gå en rundtur på deras gårdar. Norðdahl och Einarsdóttir 

genomförde därefter även intervjuer med pedagogerna. I studien kom de fram till att barn vill 

utmana sig själva i utomhusmiljön, men samtidigt känna en trygghet i miljön. Barnen ville 

kunna utforska saker, bygga små kryp-in-hål till sig själva, vara i kontakt med andra och njuta 

av vackra saker i utomhusmiljön. Barnen uppskattade och tyckte mycket om variation i 

lekredskapen. Under studien blev pedagogerna medvetna och ändrade sina egna tankar om vad 

de ansåg och tänkte att barn skulle få göra under utomhusvistelsen.  

 

Något som Berhuizen (2014) har kommit fram till är att pedagoger tar utomhusmiljön för given 

och inte problematiserar den på samma sätt som de gör med inomhusmiljön. Hon är medveten 

om att alla verksamheter ser ut på olika sätt, men att en plats kan skilja sig från en annan när 

det gäller användningsområde. Berhuizen understryker även att om studier genomförs på 

förskolegårdar medför det att pedagoger får större kännedom och börjar reflektera över vad 

utomhusmiljön kan bidra med utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.  
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2.2.2 Profilerad utomhusundervisning 

Förskolor som driver en medveten utomhusundervisning är Ur och Skur. Ur och Skur är 

utomhusförskolor där barn får möjlighet att vara ute större delar av och målet är att de ska få 

möjlighet till undervisning när de befinner sig i naturmiljö. När de vistas där blir barn även 

miljömedvetna och får en inblick i naturen. Lärande sker genom lek på ett utforskande 

arbetssätt, eftersom barnen får vara med om en verksamhet i utomhusmiljön får de möjlighet 

att använda sig av alla sina sinnen (Änggård, 2012). En forskare som har studerat 

utomhusundervisning och utomhuspedagogik närmare är Szczepanski (2008). Han har kommit 

fram till att utomhuspedagogik bidrar till lärande genom hållbar utveckling som har 

utgångspunkt i platsperspektivet, vilket innebär själva platserna som lärandet sker på, 

miljöperspektivet, där lärandet kopplas ihop med de ekologiska betydelserna och 

kroppsperspektivet, som har utgångspunkt i olika sinnesintryck. På detta sätt skapar 

utomhuspedagogik en direktkontakt och erfarenhet av hur människor är i olika sammanhang.  

2.3 Teoretiska utgångspunkter  

I studien kommer vi att använda oss av två analysbegrepp som är medierade redskap och 

appropriering. Dessa begrepp är hämtade från det sociokulturella perspektivet. I det 

sociokulturella perspektivet studeras bland annat interaktionen mellan människor eller 

människa och ting. (Säljö, 2015). Vygotiskij är grundaren av det sociokulturella perspektivet. 

Vygotiskij ansåg att människan föds kompetent och att vi lär, tänker, arbetar och leker i 

interaktion med andra, samt den omgivningen vi befinner oss i.  

Det första analysbegrepp som kommer beskrivas är medierande redskap. Enligt Säljö (2011) 

beskrivs mediering som ett begrepp där barn lär sig att kommunicera, minnas och lösa problem.  

Dessa olika redskap består av psykologiska och fysiska redskap. Psykologiska redskap är sådant 

vi använder för att tänka och kommunicera med exempelvis språket, symboler och att räkna. 

Det andra redskapet är de fysiska som förklaras som föremål som människor har tillverkat. 

Detta kan exempelvis vara papper och penna (Säljö, 2011). För att beskriva olika medierande 

redskap kan man exempelvis visa att en grävmaskin mer effektiv än en spade som ett 

medierande redskap för att gräva fram en grop (Säljö, 2015). 

Det andra analysbegrepp är appropiering som Säljö (2011) menar är när människan lär och 

utvecklas i sociala sammanhang. Säljö (2015) lyfter att när barnet växer upp, tar barnet till sig 
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av de föreställningar som finns i den omgivning som barnet befinner sig i. Appropriering 

beskriver Säljö (2014) som ett uttryck för att ge beskrivningar och förstå vad lärande innebär. 

Begreppet betyder att barn bekantar sig och lär sig använda kulturella redskap, exempelvis så 

lär vi oss cykla, skriva eller uttrycka oss på olika sätt. Säljö (2011) menar att appropriering 

handlar om vad som händer när ett barn lär, hur de först bekantar sig med ett redskap och hur 

de kan användas. Detta är en process av att lära sig hur det används genom att man själv 

använder det efter att man ser eller hör någon annan använda redskapet (Säljö, 2011).  
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3. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med studien är att studera hur förskollärare beskriver utomhusmiljöns 

betydelse för barns lek och lärande. Mer specifikt är vi intresserade av följande 

frågeställningar:  

• Hur beskriver förskollärare barns lek och lärande i utomhusmiljön? 

• Vilket material erbjuder förskollärare för att stimulera barns lek och lärande 

i utomhusmiljön?   

• Hur ser förskollärare på sin roll i utomhusmiljön?  
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4. Metod  

I denna del kommer metoden beskrivas och varför vi valt att använda den i vår studie. Vi 

kommer att beskriva de intervjupersoner som deltar och hur urvalet av dessa har genomförts. 

Utifrån de frågeställningar vi har, har vi utgått från en kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer.   

4.1 Val av metod  

Vi är intresserade av att få fördjupad kunskap om förskollärares uppfattningar om 

utomhusmiljöns betydelse för barns lek och lärande. Därav har denna studie genomförts som 

en kvalitativ studie, vilket Ahrne och Svensson (2015) anger är när studien har sin utgångspunkt 

i exempelvis intervjuer eller observationer. I en kvalitativ studie tolkar och analyserar forskaren 

empirin utifrån händelser eller yttranden som har uppstått under intervjuer och observationer 

(Ahrne & Svensson, 2015). Kvale och Brinkmann (2009) belyser att en kvalitativ 

forskningsintervju kan likna ett vardagssamtal, men med en professionell intervjuare som utgår 

från ett syfte. Intervjun följer en intervjuguide (bilaga 1) utifrån teman som den riktas mot. 

Christoffersen och Johannessen (2015) belyser att semistrukturerad eller en delvis strukturerad 

intervju grundar sig av en intervjuguide som utgångspunkt. I en kvalitativ intervju består 

frågorna till stor del av öppna frågor som bygger på att det inte finns färdiga 

svarsalternativ. Eftersom vi i studien har utgått från semistrukturerade intervjuer och använt oss 

av en färdig intervjuguide får deltagarna möjlighet att svara på samma frågor. 

4.2 Urval 

Vi har använt oss av målstyrda urval som innebär att vi haft våra forskningsfrågor i åtanke när 

vi gjort våra urval till studien (Bryman, 2008). Till våra forskningsfrågor använde vi oss av ett 

urvalskriterie där deltagarna i studien skulle vara utbildade förskollärare. Detta på grund av att 

i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det att det är förskollärarens uppgift att 

se till att verksamhetens arbete utgår utifrån målen i läroplanen. Detta var ett krav för att 

deltagarna skulle utgå från samma förutsättningar, men även på grund av att vi utbildar oss till 

förskollärare.  

I studien använde vi oss av både kommunala och fristående förskolor i en medelstor kommun 

i Sverige. Vi har intervjuat sex förskollärare på sex olika förskolor för att få en variation av 

olika miljöerbjudanden som ges på de olika förskolorna. Ahrne och Svensson (2015) beskriver 
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två olika sätt att välja ut en miljö som ska undersökas, där den ena är när miljöerna kan vara 

lika, vilket i vårt fall blir att de alla arbetar på förskolor. Författarna menar att det stärker studien 

när fler personer har samma utgångspunkt. Däremot skiljer sig förskollärarna eftersom de har 

olika förutsättningar på förskolorna, vilket Ahrne och Svensson (2015) menar blir att undersöka 

en variation. 

4.2.1 Beskrivning av deltagare  

Förskollärarna som deltagit i studien har blivit tilldelade ett fiktivt namn. Detta för att uppfylla 

konfidentialitetskravet, då ingen ska kunna identifiera vem som har deltagit (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Namn  Arbetserfarenhet  Tid 

Julia         42 år   50 minuter 

Sonja         33 år   53 minuter 

Lina      25 år   31 minuter  

Ebba      31 år   33 minuter 

Felicia          19 år   45 minuter 

Olivia         11 år   50 minuter
 

4.3 Genomförande  

I vår studie använde vi oss av Kvale och Brinkmanns (2009) sju olika stadier för att genomföra 

en intervjuundersökning. De belyser att det första stadiet som görs innan intervjuerna påbörjas 

är tematisering, som innebär att forskarna lyfter syfte och föreställningar om studien. Den andra 

är att göra en planering för vad är det för kunskap som ska eftersträvas i studien. Det tredje 

stadiet är intervju, då intervjun genomförs med hjälp av en intervjuguide. Den fjärde är utskrift 

där intervjuaren förbereder sig för en analys, vilket innefattar transkribering. Den femte är 

analys som är avgörande till studiens syfte och vad det använts för val inför intervjuerna. Det 

sjätte stadiet är verifiering där resultatet granskas utifrån reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet där vi har valt att granska den genom tillförlitlighet. Den sjunde och sista 

stadiet är rapportering som handlar om huruvida de vetenskapliga kriterierna och etiska 

aspekterna är synliga i studien.   
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Vi gick in på kommunens hemsida för att se vad det fanns för förskolor i den kommun studien 

genomfördes i. Vi valde att ringa åtta förskolor och kontaktade förskolecheferna med 

information om vår studie. När samtalet avslutades mejlade vi ut förslag på tider till intervjun 

och skickade över vårt missivbrev (bilaga 2) med syfte. Vi ringde och återkopplade till dessa 

efter två till tre dagar. I detta skede märkte vi att en del av förskolorna avstod från studien och 

därför valde vi att kontakta, för oss, redan kända personer för att se om någon kunde ställa upp. 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) styrker detta med att det höjer säkerheten till materialet 

om man intervjuar mellan sex till åtta personer. Därav valde vi att intervjua sex förskollärare. 

När svaren kom in från förskolorna, beslutade vi oss för att intervjua en och en och dessutom 

inte ha mer än en intervju per dag då vi inte är vana intervjuare. Det styrker Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) att under intervjun krävs det koncentration av intervjuaren oavsett vad det är 

för material som kommer fram. Mellan intervjuerna menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne att 

det behöver finnas tid att hinna gå igenom vad som kommit fram i intervjun. På grund av att vi 

har intervjuat en och en beslutade vi att efter varje intervju gå igenom hur intervjun hade varit 

och om upplägget på frågorna varit relevanta. Intervjupersonerna fick ta del av syftet med 

missivbrevet innan intervjun. Vi valde att dela ut syfte och missivbrev eftersom vi ville att de 

ska ha en förförståelse kring ämnet och lättare kunna reflektera kring utomhusmiljön. Inför 

varje intervju fanns det en fast intervjuguide (bilaga 1) som vi använde oss av. För att få 

spontana svar från dem fick de inte ta del av den färdiga intervjuguiden innan intervjun. 

Intervjuguiden skapades innan första intervjun och skulle hjälpa till att få svar på 

frågeställningarna i studien med hjälp av intervjuerna. Christofferssen och Johannessen (2015) 

belyser att i skapandet av intervjuguiden börjar forskaren med att identifiera teman som ingår i 

forskningsfrågorna. De menar även att det kan vara tillräckligt att lyfta enbart ett tema, men det 

är betydelsefullt att uppmuntra till fördjupande förklaringar. Vi var medvetna om att de frågor 

vi valde till vår intervjuguide kunde besvaras i oberoende ordning. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) benämner att i en kvalitativ intervju är det en fördel att frågorna ställs efter den 

situation som skapas under samtalet i stället för att intervjuaren är bunden till ett standardiserat 

frågeformulär. Under intervjuerna ställer intervjuaren öppna frågor. Trost (2010) ger förslag på 

öppna frågor, som exempelvis "hur menar du då?" och "vad innebär det?" (s. 105). I stället för 

att ställa påståenden som "så du menar att" (Trost, 2010, s. 105), då den intervjuade kan bli 

påverkad och svaret inte stämmer överens med hens åsikter.   
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4.4 Databearbetning 

Under genomförandet av intervjuerna har vi använt två inspelningsverktyg, en mobil och en 

Ipad för att vara säkra på att det skulle finnas en empiri ifall ett av inspelningsverktygen skulle 

sluta fungera eller annat problem skulle uppstå. Vi använde inspelningsverktyg för att ha 

möjlighet att lyssna ett flertal gånger under transkriberingen. I vårt missivbrev (bilaga 2) 

beskriver vi att intervjun kommer att spelas in. Det är positivt att ha med ljudupptagning, enligt 

Trost (2010) eftersom vi kan lyssna efter tonfall och intervjupersonens ordval vid ett flertal 

gånger. Det ger även möjlighet att fokusera på de frågor och svar som uppstår under intervjun. 

När första intervjun var genomförd lyssnade vi tillsammans på den för att se hur mycket 

material som blivit insamlat. Därefter genomfördes resterande intervjuer på liknande sätt. 

Transkriberingen genomfördes snarast efter intervjun då den var färskt i minnet (Öberg, 2015). 

Vi genomförde transkriberingen, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar hjälper 

oss att komma närmare materialet och tolkningsarbetet. Vi har läst och lyssnat av varandras 

inspelningar och transkriberingar. Till våra transkriberingar har vi utgått från en 

transkriberingsnyckel (bilaga 3). 

4.5 Analysmetod  

När transkriberingarna var genomförda beslutade vi oss för att skriva ut dem för att skriva 

kommentarer om likheter och skillnader. Efter det skapade vi dokument med teman för att lägga 

in alla deltagares uttryck som ingick i samma tema. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det 

blir en form av kodning som ger en överblick och struktur utifrån intervjuerna. Därefter läste 

vi igenom transkriberingarna åter igen för att säkerställa att vi inte hade missat något. Vi hade 

mycket material att utgå från, vilket även ledde till många olika teman. Vi tog därefter ut de 

teman som genomsyrade frågeställningarna som sedan skapade slutgiltiga huvudteman i 

resultatet. Därefter valdes de mest utmärkande uttrycken ut till resultatdelen. Rennstam och 

Wästerfors (2015) lyfter att när en forskare sållar i sitt material, har forskaren gjort val som hen 

vill uppmärksamma, men som även är tillsammans med den teorin och tidigare forskning som 

studien riktar sig mot. De analysbegrepp vi valde från vårt teoretiska underlag var användbart 

för att få ett djup i analysen och vårt resultat vidgades. I resultatdiskussionen lyfter vi olika 

huvudteman och tar hjälp av de två analysbegreppen som är medierande redskap och 

appropriering, för att analysera vad vi uppmärksammat i studien.  

Medierande redskap är vardagliga redskap som människan tar hjälp av för att kommunicera och 

klara av vardagliga situationer (Säljö, 2011). Appropriering är när barnet under en process lär 
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sig använda olika redskap så de kan bli användbara i olika situationer (Säljö, 2015). Dessa 

analysbegrepp använde vi för att analysera vad deltagarna hade sagt och vad vi kunde tolka i 

det.  

4.6 Tillförlitlighet  

Begrepp som Bryman (2008) menar förstärker tillförlitlighet består av delkriterier som är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera den 

kvalitativa studien. Trovärdigheten menar Bryman är att det kan finnas olika beskrivningar av 

verkligheten, men det blir trovärdigt först när den är acceptabel i andras ögon. Vår studie kan 

bli trovärdig när förskollärarna får reflektera kring utomhusmiljön på nya sätt genom våra 

frågeställningar i intervjufrågorna. Att använda sig av överförbarhet som Bryman belyser 

innebär en fyllig redogörelse, något som kan överföras till andra personer från en annan miljö 

och göra en påverkan. Med hjälp av vår studie kan förskollärare bli informerade om något som 

möjligen kan ändras i deras utomhusmiljö och bedöma om de kan använda sig av den. Inom 

kriteriet pålitlighet menar Bryman att studien är en fullständig redogörelse och granskas utifrån 

att alla olika faser som finns med såsom problemformulering, val av undersökningspersoner, 

intervjuskrifter och transkriberingar samt reflektioner av bland annat analysen. Eftersom vi har 

använt oss av alla dessa delar, bidrar det till att studien blir mer pålitlig. Möjlighet att styrka 

och konfirmera studien menar Bryman är att forskaren inte ska gå in med egna personliga 

värderingar för att inte påverka resultatet av undersökningen. Till våra intervjuer har vi i den 

mån det går valt att inte sätta våra egna värderingar i deltagarnas svar, utan låtit dem utveckla 

sina svar. 

4.7 Etiska aspekter 

Trost (2010) nämner att en otränad intervjuare kan intervjua i par, men det är viktigt att sätta 

sig in i intervjupersonens situation eftersom det kan uppstå en maktposition och den intervjuade 

kan komma i underläge om det är två intervjuare. Under intervjuerna har vi valt att enbart vara 

en intervjuare och en som intervjuas för att vi inte ska vara i en maktposition när det redan är 

ganska känsligt att öppna upp sig. Även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tar upp att under 

intervjun ska intervjuaren gå in i en likhetskänsla och försöka smälta in i den mån det går. Det 

är viktigt att göra det så bekvämt som möjligt både för oss som intervjuare och för att 

intervjupersonen ska känna ett öppet klimat för att berätta om sina tankar och erfarenheter.   
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Vetenskapsrådet (2002) belyser att det finns fyra allmänna huvudkrav när man genomför sin 

forskning. Det första är informationskravet som betyder att den som ska genomföra studien 

beskriver syftet och vad det är för villkor för att delta i studien. Vi informerade genom vårt 

missivbrev (bilaga 2) och samtyckesblankett (bilaga 4) att det är frivilligt att delta och att de 

har rätt att avbryta studien om de skulle vilja. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet, som 

innebär att intervjupersonen lämnar sitt samtycke. Till intervjuerna har vi haft med en 

samtyckesblankett där deltagaren har signerat med sitt namn och datum samt att hen godkänner 

de allmänna kraven för att delta i studien. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att deltagarnas namn är fiktiva och att deras medverkan förvaras så obehöriga 

inte kan ta del av det. Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att materialet 

endast används till forskningen som vi framförde innan intervjun och dessutom framgick i 

samtyckesblanketten. 
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5. Resultat 

Det övergripande syftet med studien är att studera hur förskollärare beskriver utomhusmiljöns 

betydelse för barns lek och lärande. I detta kapitel redovisas studiens resultat och det 

presenteras utifrån tre huvudteman. Det första temat svarar på frågeställningen: Hur beskriver 

förskollärare barns lek och lärande i utomhusmiljön? Det andra temat svarar på 

frågeställningen: Vilket material erbjuder förskollärare för att stimulera barns lek och lärande 

i utomhusmiljön?  Det sista temat svarar på frågeställningen: Hur ser förskollärare på sin roll i 

utomhusmiljön? 

5.1 Förskollärarnas beskrivningar om barns lek och lärande i utomhusmiljön 

Utifrån resultatet tillsammans med förskollärarnas intervjuer framkommer tre teman som 

innebär att lek och lärande inte går att separera, utomhusmiljön stimulerar till lekar i nya 

gruppkonstellationer samt lek och lärande formas av materialet.  

5.1.1 Lek och lärande – går inte att separera 

Det framkommer att förskollärarna ser positiva effekter av att förlägga en stor del av dagen 

utomhus. Utifrån vårt resultat framgår ett övergripande tema som innebär att förskollärarna 

anser att lek och lärande inte går att separera. Under intervjun med Julia ger hon ett exempel på 

en lärande situation när barn hittar snäckor och studerar snäckan med ett förstoringsglas. Julia 

beskriver sedan vidare att barnen sätter namn på de olika snäckorna, vilket de sedan utvecklar 

till en lek.  

Förskolläraren uttrycker att detta exempel visar att det inte går att separera lek- och lärmiljöer. 

Även de övriga förskollärarna beskriver leken som ett lärandetillfälle där barn utvecklas. De 

beskriver det som att i leken lär sig barn det sociala, tillit, delaktighet, samspel, samarbete och 

turtagning. Förskollärarna tillägger även att barn kan leka och samtidigt lära sig matematik samt 

motorik och att barn bearbetar erfarenheter i leken.   

Jo, men där lär man ju sig allt, med att umgås med varandra och bearbeta saker och 
ting och alltså leken är ju livet på något vis, det utvecklar ju på alla områden och ute 
blir det ju på ett annat sätt (Julia)  

Utifrån Julias uttalande kan det tolkas att hon anser att leken är en viktig del i barnens vardag 

och att det är där det främsta lärandet sker eftersom det är där barnen utvecklar flera områden 

samtidigt.  
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Ytterligare en aspekt som lyfts fram är att barns motoriska lärande och lekande inte går att 

separera när förskollärarna diskuterar den miljön som erbjuds utomhus. De uttrycker att barn i 

de yngre åldrarna lär sig det genom att exempelvis ta sig över en sandlådekant, då de ännu inte 

har utvecklat den kroppshållning som äldre barn har. Lina ger även ett exempel på att äldre barn 

kan göra avancerade klättertricks, medan de yngre blir inspirerade när de ser de äldre och börjar 

därefter träna på liknande sätt. Även Felicia lyfter fram de yngsta i utomhusmiljön kan behöva 

träna ett flertal gånger på samma moment.  

Det stärks även under intervjuerna att det finns skillnader mellan inomhus- och 

utomhusmiljön. Ebba belyser att uterummet är något oändligt och att många barn har lättare 

att lära sig i utomhusmiljön än inomhusmiljön.  

Ja, skillnaden är ju att det, uterummet är ju så oändligt, då för så mycket större, 
mycket mer luft och ork! (Skratt) Och det märker man ju på barnen att det blir, det 
är, för många är det ju lättare att lära och lättare att vara utomhus än inomhus. Eh, 
det är väl den största skillnaden tycker jag, men sen är det ganska sällan som jag i 
alla fall möter barn som inte vill gå ut eller tycker det är på något sätt är jobbigt eller 
otäckt. Utan det är eh, det är också tilltalande. Och jag tror att det kan bero på oss 
vuxna att vi smittar av (Ebba)   

Det framgår av Ebbas uttalande att den vuxnes inställning till utomhusmiljön har inflytande på 

barn. Hon menar att utomhusmiljön har en påverkan på barn utifrån ett hälsoperspektiv på grund 

av att orken blir mer uthärdlig. Ebba anser att lärandet sker på ett annorlunda sätt och att fler 

barn involveras.  

5.1.2 Utomhusmiljön stimulerar till lekar i nya gruppkonstellationer 

Något som framgår angående utomhusmiljöerna är att det bidrar till att det skapas nya 

gruppkonstellationer i utomhusleken. Förskollärarna menar att grupperna kan bli större med 

tanke på att utomhusmiljön inte har de väggar som finns i inomhusmiljön. De menar att 

utomhusmiljön bjuder in till lek med flera barn, där gruppkonstellationerna blandas med de 

barn som vanligtvis inte leker ihop.  

 
5.1.3 Lek och lärande formas av materialet 

Det framgår av förskollärarna att lek och lärande formars av materialet på olika sätt. En aspekt 

som de belyser är att det är viktigt att erbjuda ett rikt utbud av material som barn kan använda. 

En annan aspekt som lyfts är att förskollärarna vill utveckla barns fantasi och kreativitet genom 

det material som erbjuds. De menar att färdigt material som har ett bestämt användningsområde 
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kan skapa nya användningsområden genom barns fantasi, exempelvis att en penna kan bli en 

telefon.  

Förskollärarna reflekterar kring tillgängligheten av material och vad det erbjuder för barns lek 

och lärande. De lyfter att materialet behöver vara synligt och uppdelat i lådor samt uppmärkta 

med bilder. Förskollärarna menar därigenom att barnen får en större möjlighet att hitta samt 

hålla ordning på materialet vilket leder till att barnen lär sig detta redan från tidig ålder när de 

börjar på förskolan enligt Olivia. 

Förskollärarna lyfter även skogs- och sjömiljöer på grund av att dessa miljöer inte enbart 

erbjuder ofärdigt material utan även en större yta för barn att röra sig på. Flera av förskollärarna 

lyfter att de erbjuder barn möjligheter att utveckla motorik och kroppshållning, därför har en 

del av förskollärarna inspirerats av detta till sina egna förskolegårdar. 

 

5.2 Material som stimulerar barns lek och lärande i utomhusmiljön 

I resultatet framkommer det utifrån intervjuerna med förskollärarna två teman, vilket är 

liknande material som kompletterar samt material som kan omvandlas.   

5.2.1 Liknande material som kompletterar 

Förskollärarna anser att de behöver erbjuda liknande material i utomhusmiljön som i 

inomhusmiljön, för att det ska komplettera varandra. Olivia beskriver nedan byggkonstruktion 

i de olika miljöerna och hur det kan påverka barns konstruerande.    

Jag tycker ju att vi ska ha allt som vi har inne, jag vill ju ha en bygg, för jag tänker 
att ute-bygg kompletterar en inne-bygg eftersom du kan ha helt andra grejer att 
bygga med utomhus. Du kan ju ha tyngre och större grejer och även så att, alltså det 
blir andra förutsättningar att bygga utomhus. Du kanske behöver ta hänsyn till att 
underlaget inte är helt plant eller att bygger du något väldigt stort och stabilt kanske 
du måste ta hänsyn till vinden så jag tänker ändå att det blir ett komplement att ha 
en ute-bygg mot en inne-bygg… (Olivia)  

Olivia framhåller utomhusmiljön som ett komplement till byggen i inomhusmiljön. Hon anser 

att de verktyg som barn använder i inomhus- och utomhusmiljön skiljer sig åt på grund av att 

de ger olika dimensioner i lekandet.  

 

5.2.2 Material som kan omvandlas 

Enligt förskollärarna utvecklas lek och lärande beroende på vilket material som erbjuds i 

utomhusmiljön. En gård som har bristfälligt material får barn att själva fantisera och omvandla 
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beskriver de som oinspirerande. Å ena sidan lyfter de vikten av att erbjuda stort utbud av 

ofärdigt material såsom exempelvis plankor, kottar och pinnar. Å andra sidan menar Olivia att 

om barn är vana vid att ha denna möjlighet att omvandla ofärdigt material, kan de omvandla 

redan färdigt material till något annat, exempelvis en penna kan bli en telefon. Hon menar att 

material inte behöver styra utan kan omvandlas.  

Felicia nämner nedan vikten av fantasin i leken och hon uttrycker att det har blivit betydligt 

vanligare att barn har svårigheter att leka fantasifullt nu än för ett par decennier sedan.   

Det här att kunna hitta pinnar och jord och liksom att det blir en lek av ingenting 
egentligen, det önskar jag skulle vara den här riktigt genuina leken som barn, att man 
får hålla kvar i sin fantasi. Många barn i dag har tycker jag, ganska svårt för att leka 
eh, fantasifullt och kunna liksom göra sig en värld av små ting liksom som inte är, 
är en färdig lastbil, en färdig spade och hink utan man bara. Ja, hittar det man har 
runt omkring sig, det är egentligen för mig den riktiga uteleken (Felicia)  

Enligt Felicia stimuleras leken om det finns material som inte är färdigt, dessutom värdesätter 

kunskapen av att kunna fantisera när barn leker utomhus med ofärdigt material. Dock menar 

hon att barn kan ha svårigheter att omvandla ofärdigt material.  

5.3 Förskollärarens roll i utomhusmiljön 

Utifrån resultatet tillsammans med förskollärarnas intervjuer framkommer det två teman som 

är: vikten av att vara observant på det material som erbjuds samt närvarande och på olika sätt 

aktiva förskollärare. 

5.3.1 Vikten av att vara observant på det material som erbjuds 

Förskollärarna nämner deras roll i utomhusmiljön som betydelsefull och att de behöver 

reflektera kring säkerheten på ett annorlunda sätt än inomhusmiljön. De menar därför att ett 

visst material kan upplevas otillgängligt i utomhusmiljön. Ett sådant exempel är odlingsredskap 

som behöver vuxentillsyn för att användas av barn. Lina beskriver att material kan förstöras 

eftersom de yngsta barnen inte är rädda om det materialet, vilket innebär att de äldre barnen får 

be om att använda det.  

De här ettåringarna de går bara in och häller ut allt så att det krävs ändå att man har 
en del saker uppe annars, luppor och sånt här går ju sönder om det ligger på marken 
hela tiden. Så vi är lite tvungna att göra så. En del, mycket saker finns ju så de bara 
kan hämta det men en del saker måste de be om då för att det hade inte funkat annars 
(Lina)  
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Utifrån det Lina uttrycker är det viktigt att materialet ligger på den bestämda platsen och att de 

har bestämda åldrar till ett visst material. Däremot behöver de ha grupperingar av både material 

och åldrar för att det ska fungera på förskolan. Dock nämner en annan förskollärare att de endast 

erbjuder material som alla barn kan använda sig av. Olivia anser att de skulle vilja utmana äldre 

barn genom att erbjuda pilligare material exempelvis små pärlor, men på grund av säkerhetsskäl 

behöver de hålla det på avstånd från yngre barn.  

Sonja nämner nedan platsens betydelse för materialet, dels på grund av hållbarhet, men även 

att barnen ska få möjlighet att veta vart materialet finns. Det är något hon beskriver är deras roll 

att erbjuda, om barn lär sig plocka undan från tidig ålder. 

Vi försöker liksom få in det här tänket hos barnen med att om ni bara slänger 
spadarna någonstans och inte lägger dem i den lådan där spadarna ska vara då är det 
ju så att nästa gång ni behöver en spade. För det är ofta ni kommer och frågar ja var 
är spadarna. Ligger de inte där så är det ju inte så lätt att hitta dem heller, men ibland 
tror jag att man kan vara lite slarvig och man tycker oah vad oah vad det är stökigt 
och oa dem kan inte hålla i ordning och ahh och så här, men de måste också få 
förutsättningar för att kunna hålla ordning (Sonja)  

Utifrån Sonjas uttalande hänger det inte bara på barnen, utan även på förskollärarna själva. Hon 

menar att förskollärare behöver ge barn verktyg och hålla kvar vid detta för att ge den bästa 

tillgängligheten för barnen.  

5.3.2. Närvarande och på olika sätt aktiva förskollärare  

Förskollärarna beskriver sin roll i utomhusmiljön som viktig, där de behöver vara närvarande. 

De menar att deras roll är att anpassa sin närvaro exempelvis beroende på barns ålder. Lina 

lyfter att i utomhusmiljön är hennes roll att skapa förutsättningar för barn genom att vara ett 

steg före hela tiden och se vad hon kan tillföra. Hon menar att i utomhusmiljön handlar det även 

om att erbjuda platser. Å ena sidan lyfter förskollärarna komplikationer där äldre barn vill leka 

för sig själva och där förskolläraren inte är välkomna då de istället kan förstöra och stoppa 

leken. Å andra sidan belyser förskollärarna att det finns okunskap och en osäkerhet till 

utomhusmiljön, hur den planeras och genomförs.  

Förskollärarna lyfter att i utomhusmiljön är det huvudsakligen fri lek, vilket de benämner på 

olika sätt. En aspekt är att i inomhusmiljön behöver det vara mer planerat och strukturerat än 

vad det behöver vara i utomhusmiljön på grund av mindre utrymmen. Däremot beskriver 

förskollärarna att deras egen roll fortfarande är att vara med för att problematisera och diskutera 

samt att upptäcka och hjälpa till i utomhusmiljön tillsammans med barnen. De nämner att om 
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det är för mycket fri lek inomhus kan det lätt bli rörigt och stökigt vilket inte upplevs i 

utomhusmiljön. Förskollärarna lyfter även att det märks på barn om de varit inne en hel dag, 

att barn behöver komma ut och få vara lite fria att göra vad de vill.    

Sen kan jag känna med om barnen har varit inne hela förmiddagen då om man har 
jobbat med projektet och det är liksom läsvilan och det här och då är det rätt gött för 
barnen att komma ut och inte ha något bestämt utan då behöver de den tiden också, 
att leka med vem de, göra vad de vill, springa som galningar (Olivia)  

Det som framgår av Olivia är att det finns en idé om att utomhusvistelsen kan ses som en form 

av ”frizon” där barn ska få tid att bearbeta och smälta dagens intryck, som bestått av fler 

planerade aktiviteter inomhus. Förskollärarna lyfter därav vikten av att vara närvarande i den 

fria leken då det kan uppstå konflikter samt att hjälpa de barn som har svårt att börja med sin 

lek. I den fria leken kan de som förskollärare vara med och styra eller erbjuda material som kan 

passa till leken. Ytterligare en aspekt som de nämner är att utomhusmiljön är en friare form än 

inomhusmiljön och därför bör de som förskollärare reflektera och tänka på hur de är placerade 

i utomhusmiljön, vilket Julia beskriver nedan. 

För står jag bara och hänger ute, det gäller ju att vara med. Dels för att se att vad 
händer och sen tillföra då också i leken eller vad det nu är. Och jobba med dem ute 
och upptäcka är ju jätteroligt (Julia)   

Julia beskriver sin syn på hur en förskollärare ska vara i utomhusmiljön och vikten av att bidra 

med material till barn i deras fria lek. Under intervjun ifrågasätter även förskollärarna vad som 

egentligen är fri lek och om det finns något som beskrivs som ofri lek. De beskriver även vad 

begreppet fri lek har för benämning i förskoleverksamheterna.   

På något sätt tänker jag att fri lek det låter ju ibland så ja lite slappt och de får göra 
precis vad de vill. Men jag tänker ändå att då är det ju det som fångar barnet intresse 
först, då får de välja det de vill (Felicia).  

Det framgår i resultatet att Felicia reflekterar över den fria lekens betydelse, då hon menar att 

det är barns främsta intresse som behöver prioriteras under en viss del av dagen. Förskollärarna 

belyser att fri lek är en viktig del i verksamheten då de lyfter att det är där barn får göra det de 

fastnar för och känner att de kan utveckla. De anser att de har en viktig roll att finnas där och 

stötta upp samt tala med vårdnadshavare om vad lek gör för deras barn. Felicia uttrycker att fri 

lek är något att arbeta för precis som förskollärares yrkesidentitet.  Förskollärarna beskriver 

även en frustration om deras egen roll när de vill följa upp barns intressen, men att tiden inte 

alltid räcker till. De anger att det dels beror på många barn i barngrupperna, men även allt annat 
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runt omkring som ska hinnas med i verksamheten. Förskollärarna vill följa upp mycket som 

sker i utomhusmiljön, men att de behöver avgränsa eftersom de inte kan följa upp allt. Olivia 

nämner i nedanstående uttalande att i utomhusmiljön är förskollärarens roll att planera upp 

aktiviteter då det krävs mer av förskolläraren. 

Ute blir det mer happenings, ja men när vi tog ut och målade ute på snön, ja men då 
gjorde vi det idag, eller när vi tog fram fallskärmen. Så inomhus erbjuder vi ju mer 
saker hela tiden under hela dagarna som barnen själva plockar fram och styra över. 
Inomhus, utomhus blir det mer, upp till oss på något sätt… (Olivia) 

 
Utifrån Olivias uttryck krävs det mer av förskolläraren att planera upp aktiviteter i 

utomhusmiljön och därav blir det inte lika ofta som i inomhusmiljön.  

  



 22 

6. Diskussion  

I diskussionen inleder vi med en resultatdiskussion där vi diskuterar det resultat som 

framkommit inom de olika tematiska delarna. Texten har behandlats utifrån tre 

forskningsfrågor vilka är: Hur beskriver förskollärare barns lek och lärande i utomhusmiljön? 

Vilket material erbjuder förskollärarna för att stimulera barns lek och lärande i utomhusmiljön? 

Hur ser förskollärare på sin roll i utomhusmiljön? Därefter kommer vi beskriva våra metodval 

och vad den haft för betydelse för studiens resultat.  

6.1 Resultatdiskussion  

Det framgår i resultatet att barn kan med hjälp av sin fantasi omskapa det material som erbjuds 

enligt förskollärarna. Med andra ord kan barnen använda materialet på ett appropierande sätt 

eftersom de omskapar materialet till det sammanhanget som de befinner sig i. Förskollärarna 

beskriver även hur materialet kan användas på olika sätt genom barnens fantasi vilket visade 

att barnen har olika erfarenheter som menas att vissa barn har enklare och andra barn har svårare 

att fantisera kring material. Dessutom framgår det i vår studie att materialens tillgänglighet 

varierar utifrån förskollärarnas uppfattningar om vad barn klarar av att hantera samt 

säkerhetsskäl. En del av förskolorna har material som är till för alla åldrar, medan andra har 

grupperat upp materialet på förskolan. Förskollärarna beskriver att de erbjuder ofärdigt och 

färdigt material för att stimulera barns lek och lärande. De beskriver däremot att barn använder 

det på olika sätt på grund av vilka erfarenheter och vanor barnen har. I resultatet framgår det att 

förskollärarna uttrycker att leken är bättre i utomhusmiljön, men att den huvudsakligen består 

av fri lek. Förskollärarna lyfter att leken kan bli bättre på grund av att större 

gruppkonstellationer kan ta form då utomhusmiljön är ett större rum. De beskriver att deras roll 

är att vara medforskande och att vara närvarande i utomhusmiljön för att uppmärksamma frågor 

och intressen som väcks samt att vara ett stöd när konflikter uppstår.   

6.1.1 Lek och lärande i förhållande till utomhusmiljön 

Förskollärarna uttrycker att det inte finns några egentliga skillnader kring begreppen lek eller 

lärande. En förskollärare lyfter att de inte säger lek eller lärande, utan lek och lärmiljöer. I 

resultatet framkommer en lärsituation i leken där barnen appropierar användningen av ett 

förstoringsglas när de studerar snäckor. När barnen appropierar användningen av ett redskap, i 

detta fall förstoringsglaset har barnen visat en förståelse kring hur hen behöver använda det för 
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att det ska bli ett meningsfullt sammanhang. I denna lek utvecklas även medierande redskap 

när barnen tar hjälp av sitt språkande och som när de sätter namn på snäckorna.  

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs begreppen lek och lärande tillsammans, 

exempelvis "förskollärare ska sträva efter att barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att leka och lära" (s. 9).  Förskollärarna beskriver att i leken lär sig barnen utveckla det 

sociala och emotionella förmågorna i leken, vilket även Yildririm och Özyilmaz-Akamca 

(2017) styrker. Kemple, Oh, Kenney och Smith-Bonahue (2016) belyser även att utomhusleken 

har en betydelsefull inverkan på utvecklingsområden och barns välbefinnande, men för att det 

ska ske behöver även förskollärare ge dessa möjligheter och erbjuda goda miljöer. Vårt resultat 

visar att alla förskollärarna reflekterar kring vad de egentligen erbjuder barnen i utomhusmiljön. 

De beskriver att lek och lärande kan ske på olika sätt för olika individer, men att det varierar på 

grund av olika verksamheter.  

Det framgår av intervjuerna att de värdesätter planerade aktiviteter främst i inomhusmiljön 

eftersom de upplever att den behöver planeras mer än i utomhusmiljön. Dock menar 

förskollärarna att inlärningen blir bättre i utomhusmiljön eftersom alla sinnen stimuleras. Detta 

styrker även Olsson (2015) som menar att barn har lättare att söka kunskap när de är utomhus 

om deras sinnen sätts i fokus. Yildririm och Özyilmaz-Akamca (2017) menar att det blir lättare 

för barn att söka ny kunskap i utomhusmiljön, dock anser de att det behövs en variation av 

planerade aktiviteter i både inomhus- och utomhusmiljön för att söka ny kunskap. 

Skolinspektionens granskning (2012) visar att det främst är fokus på ett hälsoperspektiv och 

motorik av förskollärarna i verksamheterna när det kommer till utomhusmiljön och att 

förskollärarna inte fokuserar lika mycket på de planerade aktiviteterna. När förskollärarna 

beskriver hur de menar att lärande sker på gården framgår det att de anser att barnen kan göra 

liknande saker i utomhusmiljön som i inomhusmiljön, men att det blir på ett annorlunda sätt i 

utomhusmiljön. Detta visar på att barnen kan appropiera sina kunskaper i ett annat sammanhang 

då barnen bekantar sig med hur redskap kan användas (Säljö, 2011). Det beskrivs att ytterligare 

dimensioner av lärandet sker i utomhusmiljön, vilket även Engdahl (2014) belyser. 

Förskollärarna nämner att lek och lärande formas på liknande sätt som i inomhusmiljön då 

barnen tar efter varandra och bearbetar sina erfarenheter, men att det däremot blir på ett annat 

sätt i utomhusmiljön.  Förskollärarna lyfter ett exempel där barnen lär av varandra i leken där 

yngre barn tar efter och omskapa det de äldre barnen gör i sina lekar. När de yngre barnen 

omskapar klättertricks som lyfts i resultatet apppropierar de det som de äldre barnen gör.  
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Resultatet i vår studie indikerar att förskollärarna blir passiva och accepterar att den fria leken 

tar stor plats i utomhusmiljön. De värdesätter den fria leken utomhus, vilket enligt vår tolkning 

kan innebära att utomhusmiljöns potential som lärandemiljö inte utnyttjas fullt ut. 

Förskollärarna menar att i den fria leken sker mycket lärande och det framgår att de vill lyfta 

den. Moser och Martinsen (2010) antog i sin studie att förskollärare använder tiden i 

utomhusmiljön till fri lek och att planerade aktiviteter sker inomhus. Vårt resultat visar att 

förskollärarna reflekterar kring vad fri lek egentligen är, en del har en klar uppfattning av 

begreppet och en del anser att det är ett flummigt begrepp. När vi skrev intervjuguiden hade vi 

förutbestämda tankar om vad fri lek är, vilket vi tänkte var när barn får leka på deras egna 

villkor utan att ha någonting som är förutbestämt. Därför öppnades nya ögon för oss när en 

förskollärare ifrågasatte vad fri lek innebär och om det finns ofri lek. Detta fick oss att reflektera 

vad fri lek egentligen är. Våra slutsatser utifrån resultatet är att det är av stor vikt att 

förskollärarna reflekterar över sin roll i den fria leken samt att de reflekterar över begreppets 

innebörd. 

 

6.1.2 Material som stimulerar barn i utomhusmiljön 

Det framgår av resultatet att det är viktigt att uppmärksamma vilket material som erbjuds i 

förskolor och hur tillgängligt det är. Mårtensson (2004) lyfter att förskollärare behöver ha ett 

reflekterande förhållningssätt för att material ska tillföra något i barns lek. Det som 

framkommer i resultatet är hur förskollärarna lyfter det färdiga materialet och vad barn gör med 

det i sina utomhuslekar. Berkhuizens (2014) lyfter i sin studie att förskollärare tar 

utomhusmiljön för given och att den inte ifrågasätts, men i vårt resultat framgår det däremot att 

förskollärare reflekterar kring ofärdigt och färdigt material och anser att dessa är betydelsefulla. 

Däremot tolkar vi att det finns en osäkerhet kring ofärdigt material av förskollärarna, men att 

förskollärarna vill erbjuda det för barn. Barn appropierar material i sina lekar för att utveckla 

och tillföra nya dimensioner i leken utifrån hur de sett att andra har använt materialet tidigare. 

Dock kan det uppstå svårigheter på grund av säkerhetsskäl när förskollärarna vill utmana äldre 

barn med material som är anpassat efter deras ålder, men eftersom de har en gård för alla åldrar 

uppstår en svårighet hur det kan bli tillgängligt. Enligt Svensson (2009) behöver materialet 

placeras centralt för barn eftersom det ska erbjuda dem en chans att utvecklas. Hon menar att 

förhållningssättet till att erbjuda material som är tillgängligt eller otillgängligt gör att barns 

lärande antingen främjas eller hindras. Det råder däremot delade meningar kring detta under 

våra intervjuer. En del förskollärare menar på att tillgängligheten kan se ut på olika sätt och att 
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det har en stor betydelse vad det är för material, medan en del andra var rädda att ett visst 

material kan förstöras på grund av barns ålder. Förskollärarna lyfter dessutom vikten av att 

skapa tydlighet genom symboler på lådor och därigenom har de medierat vart materialet ska 

förvaras. Det innebär att symbolerna blir ett hjälpmedel för att lösa ett problem. På detta sätt 

har förskollärarna skapat ordning så barnen lättare kan sortera vart materialet ska ligga med 

hjälp av bilder på lådorna.  

En miljö av god kvalité menar Kemple, Oh, Kenney och Smith-Bonahue (2016) är när förskolor 

erbjuder natur-rika miljöer till barn. Det är något förskollärarna nämner i resultatet att de vill 

erbjuda på förskolegården och när de går iväg till skogsmiljöer. När barn använder och får 

möjlighet till natur-rikt material ger det möjlighet för dem att fantisera (Mårtensson, 2004). 

Dock belyser förskollärarna att barn förhåller sig olika till natur-rikt material, vilket vi tolkar 

kan bero på vilka möjligheter barn har att använda dessa material i inomhusmiljön. 

Förskollärarna menar att i inomhusmiljön erbjuds barn för det mesta färdigt material som 

exempelvis leksaker som har ett färdigt användningsområde, medan barnen i utomhusmiljön 

har annan tillgång till ofärdigt material som kottar och pinnar. Om barn får tillgång till en 

variation både i inomhusmiljön samt i utomhusmiljön ger det barn större möjligheter till att 

använda sin fantasi. Däremot om de endast får använda sig av natur-rikt material utomhus kan 

det bli svårare att fantisera kring det. Förskollärarna nämner i intervjuerna att ett färdigt material 

som exempelvis en bil har ett användningsområde, men genom att barnen använder sig av sin 

fantasi kan det bli något helt annorlunda. Enligt vårat resultat arbetar förskollärarna olika kring 

medierande redskap i förskolans verksamheter. Medierande redskap menas exempelvis att en 

bil har ett färdigt användningsområde som barn har en tidigare förståelse och erfarenhet kring. 

Säljö (2012) menar att fysiska redskap är föremål som människan tillverkat. Det är saker som 

vi har runt omkring oss som exempelvis, papper och penna. De redskapen är tillverkade för att 

ha olika egenskaper och att de ska kunna användas till olika praktiker. Däremot upplever vi att 

om barnen får använda sin fantasi då de använder en penna kan den helt plötsligt bli en telefon 

eller ett flygplan beroende på vilken roll i leken pennan får. Pennan har då inte längre ett givet 

budskap utan utvecklar och anpassar sig efter lekens riktning.  

Däremot nämner förskollärarna att materialet utvecklas beroende på vad utomhusmiljön 

erbjuder och på en gård där det finns bristfälligt material där barnen inte kan använda sin fantasi 

upplevs materialet oinspirerande. Därav framkommer det att en stor del av förskollärarna vill 

erbjuda barnen natur-rikt material. Änggård (2012) lyfter i sin studie att förskollärare kan stötta 
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barn som inte är vana vid natur-rikt material och har svårt att fantisera kring det genom att visa 

hur det används, vilket även förskollärarna har sagt i sina intervjuer. Svensson (2009) ser att 

miljön är förändringsbar och att den är ett sammanhang där barn och vuxna är medskapare. En 

slutsats vi drar utifrån Svenssons (2009) studie samt våra egna intervjuer är att om miljön är 

tillgänglig på förskolan påverkar det barns möjligheter i verksamheten.  

 

6.1.3 Förskollärarens roll i utomhusmiljön 

Förskollärarna framhåller att deras egen roll är betydelsefull i utomhusmiljön såväl som i 

inomhusmiljön. Engdahl (2014) menar däremot att när ett barn leker i utomhusmiljön får de 

möjlighet att utforska den på ett annat sätt än vad de gör i inomhusmiljön. Det är något 

förskollärarna förstärker och de menar att det blir ett komplement att ta med de redskap som de 

har i inomhusmiljön till utomhusmiljön. Förskollärarna framhåller ett appropierande 

förhållningssätt då de menar att barnen kan tillägna sig olika redskap på nya sätt i 

utomhusmiljön.  De beskriver att det blir ett komplement samt att det blir en annan dimension 

eftersom barnen kan använda större redskap och ytor i utomhusmiljön. I utomhusmiljön 

behöver barnen tänka kring olika väderförhållanden som kan påverka leken.  

I vårt resultat framkommer det av förskollärarna att deras roll är att låta barn bearbeta dagens 

intryck och att få möjlighet till att göra vad de vill i utomhusmiljön. Det är enligt vår tolkning 

i utomhusmiljön som barn kan bearbeta dagens intryck som möjligtvis kan bli svårare i 

inomhusmiljön. Resultatet av vår studie visar å ena sidan att förskollärarens deltagande i den 

fria leken har en betydelse för att ta tillvara på barns intressen. Å andra sidan framkommer det 

att förskollärare inte alltid behöver delta i den fria leken, utan att de även kan starta upp styrda 

lekar. Enligt vår tolkning kan det finnas en rädsla för att styra för mycket och ha för stor 

påverkan på barn, eftersom förskollärare ska ta vara på barns intressen. Däremot kan barnens 

lek hindras om förskollärarna träder in i leken utan tillåtelse. Förskollärarna beskriver att en 

orsak kan vara barns ålder och de menar att det är en balansgång att vara passiv och deltagande 

som förskollärare, vilket även Kiewra och Veselack (2016) tar upp i sin studie. I vårt resultat 

framkommer det av förskollärarna att de behöver finnas med för att problematisera, upptäcka 

och diskutera med barnen under utomhusvistelsen. De menar även på att det är deras roll att 

erbjuda en variation av material samt att kontinuerligt uppdatera detta för att barn ska ges 

möjligheter till att omskapa och använda det i sina lekar.  

 



 27 

6.2 Metoddiskussion   

Innan vi kontaktade förskolecheferna hade vi valt att intervjuerna skulle genomföras på 

förskollärarnas arbetsplats på grund av att en timme skulle avsättas till intervjun. Med tanke på 

att förenkla för förskollärarna valde vi att ha det på deras arbetsplats då de lättare kan gå ifrån. 

Genom att följa detta val antog vi att fler förskollärare skulle delta i intervjun än om en annan 

plats hade hängivits. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att beroende på miljön 

som intervjun genomförs på, presenterar sig den intervjuade personen på olika sätt, exempelvis 

i arbetsmiljön där hen vill framstå som en god medarbetare. Vi upplevde att förskollärarna 

uppskattade detta val och att det gav oss möjlighet att få en inblick av deras utomhusmiljö, som 

de erbjöd sig att visa. Om intervjuerna ej hade genomförts på hens arbetsplats kan det ha 

bidragit till ett mindre reflekterande då miljön inte är lika nära dem.  

När vi genomförde intervjuerna valde vi att intervjua var för sig eftersom vi inte ville sätta oss 

själva i en maktposition, vilket Trost (2010) betonar inte uppstår då intervjuaren sätter sig in i 

intervjupersonernas situation. Vi ansåg att det var betydelsefullt och uppskattat av 

intervjupersonerna eftersom det blev en dialog mellan två individer. Detta är dock något som 

vi har reflekterat kring i efterhand om huruvida det kan ha påverkat vårt resultat. Vi är olika 

som intervjuare och vi har ställt våra frågeställningar och följdfrågor på olika sätt beroende på 

de svar som vi har fått, därför kan det ha påverkat vårt resultat. Efterarbetet kan ha påverkats 

eftersom vi har varit mer inlästa på våra egna intervjuer trots att vi har lyssnat samt läst 

varandras intervjuer ett flertal gånger. Detta har samtidigt gjort att vi har blivit mer inlästa på 

materialet än om vi hade varit med under alla sex intervjuer.   

När vi lyssnade av transkriberingarna upplevde vi att en del svar från förskollärarna hade behövt 

utvecklas. Trost (2010) menar att som intervjuare lär vi oss av våra misstag när vi använde oss 

av ljudupptagning och lyssnade på intervjun efteråt. Detta upplevde vi var meningsfullt och en 

hjälp för oss som ovana intervjuare. Det medförde att vi blev mer observanta till resterande 

intervjuer.  

Valet att ge ut syftet i förväg innan intervjuerna var för att förskollärarna skulle få en bild av 

vad vi skulle samtala om. Vi gjorde ett medvetet val att inte ge ut frågorna innan intervjun på 

grund av att vi ville få spontana svar av förskollärarna. I de flesta intervjuer fungerade det, 

eftersom de hann reflektera och återkomma med sitt slutgiltiga svar under intervjuns gång. 

Dock uttryckte några enstaka förskollärare att de gärna hade velat ha frågeställningar redan 
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innan eftersom de menade på att det är svårt att svara på en del av frågorna spontant vid 

intervjutillfället.      

Vi ansåg att vi fick en bredd av empiri och kände att det var tillräcklig att ha sex stycken 

intervjuer. Om vi hade utfört både intervjuer och observationer hade detta troligtvis medför en 

större bredd av resultatet på grund av att vi hade kommit närmre praktiken.  

Vi upplevde att våra analysbegrepp medierande redskap och appropiering gav oss ett djup i vår 

analys samt att resultatdiskussionen vidgades. Det hjälpte oss att få en förståelse om vårt 

material och bidrog till att vi såg det utifrån ett vidgat perspektiv.  

6.2.1 Styrkor och svagheter 

En styrka med studien är att det är ett viktigt och aktuellt ämne att lyfta vilket även 

förskollärarna uttryckte under intervjuerna. En svaghet med vår studie kan vara att vi inte har 

återkopplat med förskollärarna för att få deras bild av vår tolkning av det insamlade materialet 

på grund av det har vi inte uppfyllt kriteriet för trovärdighet tillfullo (Bryman, 2008).  

6.3 Vidare forskning  

Sammanfattningsvis har studien visat att utomhusmiljön har stor inverkan på barns lek och 

lärande samt att den även har en stor del i den vardagliga verksamheten. Det framkom även att 

den fria leken tar stor plats i utomhusmiljön. Det uppstod frågor vad fri lek innebär och om det 

finns ofri lek. Vad den fria leken har för påverkan i utomhusmiljön skulle kunna studeras i 

vidare forskning. Eftersom vi enbart hade intervjuer, rekommenderar vi att ha både intervjuer 

och observationer till vidare forskning.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1  

Intervjuguide 

Bakgrund  

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

• Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

Utomhusmiljön övergripande  

• Hur definierar du utomhuspedagogik?   

•  När ni är utomhus, vad är syftet?  

• Vad är lek för dig utomhus, vad anser du är viktigt med leken?   

• Vad kan du se för lärande utomhus? Hur ser du att det sker?   

• Hur ser upplägget av utevistelsen ut hos er? (Planerade/ oplanerade aktiviteter/ 

fri lek?)  

• Vad tänker ni om den fria leken utomhus?   

• Hur mycket tid ger ni till den fria leken utomhus? Kan du ge några exempel? 

(Har ni styrd lek utomhus eller är den i huvudsak fri?)  

• Hur använder du utomhusmiljön som pedagogiskt verktyg?   

• Ser du skillnad på miljön utomhus och inomhus? Varför, hur och vad kan det 

bero det på?  

• Planerar ni för utemiljön (dvs konstuerar lekmiljöer, exempel!) Hur tänker ni 

då? Jämför didaktiska frågorna vad? Hur? Varför? Kan du beskriva era 

prioriteringar av utemiljön och inomhusmiljö. (Hur mycket uppmärksamhet 

man ger det ena eller det andra.)  

• Vad erbjuder ni för material? Hur ser du/ni på materialet utomhus? Hur formas 

lek och lärandet till det material ni erbjuder för barnen?   

• Vad tycker du är viktigt att ha i utomhusmiljön?   

• Hur ser ni på tillgängligheten av material utomhus?  

• Hur sker dokumentationen utomhus? Spontant eller planerade aktivitet?  



 

• Hur ser du på din roll i utomhusmiljön tillsammans med barnen?  (aktiviteter 

ex. Motorikövningar, lärande om naturen m.m.)   

• Finns det något du vill tillägga om barns lek och lärande utomhus?  

  



 

Bilaga 2  

Missivbrev  

Hej!  

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Jönköping University som går sjätte 

terminen av sju och ska nu skriva examensarbete.   

Det ämne vi valt att forska omkring är utomhusmiljöns betydelse för lärande och syftet med 

studien är att studera förskollärares upplevelser av utomhusmiljön som en del i barns 

lärande.   

Vi genomför studien med hjälp av intervjuer och undrar därför om du har möjlighet att hjälpa 

oss. Vi vill intervjua dig som är förskollärare och har kunskap och erfarenheter som kommer 

vara betydelsefulla för oss och vårt arbete.  

Till denna intervju kommer vi att behöva en förskollärare. Vi kommer att ställa ett antal 

frågor och utifrån dem hoppas vi att det blir ett givande samtal med reflektioner. Intervjun 

kommer att äga rum på din arbetsplats och ta ungefär 1 timme, samt spelas in. Vår 

förhoppning är att just du kan medverka.   

Till grund av intervjun kommer vi använda oss av Vetenskapsrådets 4 forskningsetiska 

principer, vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt samt att om du skulle vilja avbryta 

intervju och deltagandet har du möjlighet till det.   

Vi kommer att kontakta er igen torsdagen den 12 april och behöver då ett slutligt svar.   

Har du några frågor eller funderingar till oss är du varmt välkommen att kontakta oss.  

Hoppas vi ses!  

Med Vänliga Hälsningar  

Andrea Lind – Mejl  Mobilnummer:  

Jonna Turesson – Mejl      Mobilnummer:  

  



 

Bilaga 3   
 
 
Transkriberingsnyckel mall: 
 

 (…) = Paus 

(Skratt) = De skrattar 

(Område) = Område i kommunen  

(Sjö) = Sjö i kommunen 

(Kyrka) = Kyrka i kommunen 

(Utställning) = Utställning i kommunen 

(Stadsdel) = När förskollärarna beskriver en stad 

(Förskola 1) = Där förskollärarna arbetar 

(Förskola 2) = Där de har arbetat 

(Annan avdelning) = Annan avdelning på förskolan 

(Namn) = Namn på personer, både barn och vuxna 

(X) = Förskoleprofil 

Tillgjort ljud är kursivt 

… = (Resultatdelen) Meningen fortsätter 

[…] = (Resultatdelen) Borttagen del i mening 

 

   



 

Bilaga 4 
 

 

Samtyckesblankett  

Enligt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer samtycker jag till att medverka i 

studien och har informerats om studiens syfte. Jag är medveten om att mitt deltagande är 

frivilligt samt att jag kan avbryta om jag skulle vilja utan några som helst negativa följder. Jag 

har rätt till att bestämma hur länge och på vilka villkor jag ska delta.  

Det som kommer fram under intervjun kommer behandlas på ett sådant sätt så att min 

identitet inte avslöjas. Jag är medveten om att materialet kommer att användas till ett 

examensarbete som i slutändan kommer att bli offentlig.  

Ort och datum:  

  

  

  

Informant:  

  

  

  

Student:  
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