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SAMMANFATTNING
Syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenheter av vad förskolans utemiljö
erbjuder barnen. Våra frågeställningar i studien är: Vilken utemiljö möter barnen i
förskoleverksamheten? Hur använder barnen utemiljön, enligt pedagogerna? Vilken betydelse
anser pedagogerna att utemiljön på förskolan har för barnens utveckling? Studien är kvalitativ
och fyra pedagoger har intervjuats på fyra förskolor. Observationer av förskolornas utemiljö
har också genomförts. Studiens resultat visar att en utemiljö som innehåller både naturmiljö
samt en konstruerad miljö väcker barns intresse till att röra på sig. De förskolor vi har
observerat har en likvärdig konstruerad miljö med tillgång till kulle, gräsytor, gungor,
sandlåda och cyklar, men bara en liten del naturmiljö. I den utemiljö som fanns på förskolorna
har pedagogerna uppmärksammat ett stort intresse hos barnen vad gäller rörelseaktiviteter i
utemiljön på förskolorna.
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Inledning
Barn i förskolan ska erbjudas en miljö som är trygg, men som samtidigt ska utmana och locka
till lek och rörelse. De vuxna som barnen möter i förskolan ska se varje barns möjligheter
samt engagera sig i samspelet, både med barngruppen och med det enskilda barnet
(Skolverket, 2016).
Svenska fyraåringar rör på sig alldeles för lite visar en nyligen geno1mförd undersökning som
Karolinska institutet har gjort. Genom att 899 fyraåringar all sin vakna tid haft en mätare på
sin höft, har forskare kartlagt deras rörelsemönster under en veckas tid. Enligt den nordiska
rekommendationen ska barn röra på sig varje dag, i minst 60 minuter och där av bli lite
andfådda. Studien utfördes i Mellansverige och av de 899 barn som deltog var det endast 30
procent som på vardagarna nådde upp till rekommendationen (Gotlin, 2017). Det är av stor
betydelse att röra sig och ha koll på grovmotoriken, inte minst för den fysiska hälsan. Tidigare
forskning har visat att det även påverkar koncentrationen, inlärningsförmågan, självförtroende
och självbild. Dock befaras det att rörelsen har kommit i skymundan av stillasittande
aktiviteter (Nöjd, 2011).
Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) är det förskolans ansvar att barn på förskolan ges
möjlighet till fysisk aktivitet, eftersom det är viktigt med allsidig rörelseerfarenhet för barns
utveckling samt att de har ett behov av att röra sig. Pedagogernas roll är att hjälpa barnen att
lägga grunden för goda vanor, menar Niss och Söderström (2006). Allt oftare nämns miljöer
som uppmanar till rörelse och som får barn att vilja röra på sig naturligt. De barn som har
tillgång till en förskolegård som har kuperade, stora ytor, buskar och träd rör sig cirka 15002000 fler steg om dagen, än de som inte har de förutsättningarna (Boldemann, Dal, Blennow,
Wester, Mårtensson, Raustorp & Yuen, 2005). Vår erfarenhet är stora barngrupper i förskolan
och att barnen uppmanas till lugna aktiviteter inomhus, utifrån det tycker vi det är viktigt att
barnen erbjuds en utemiljö som lockar dem till rörelse. Vi vill därför undersöka pedagogers
erfarenheter av vad förskolans utemiljöer erbjuder barnen samt se vad det är som intresserar
och lockar barn till rörelse.
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Bakgrund
Vi kommer i det här kapitlet ta upp begreppen “rörelse” samt “Förskolans utemiljö”. Vi tar
även upp tidigare forskning som vi har delat in i tre teman “Vikten av fysisk aktivitet”,
“Miljöns betydelse för barns utveckling” samt “Pedagogens påverkan till rörelseaktivitet”.

Rörelse
Osnes, Skaug och Kaarby (2012) ställer frågan om vad det är som gör att vi kan röra oss. För
att vi ska kunna röra oss behövs ett samspel mellan hjärnan, musklerna och nervsystemet. Det
finns andra viktiga saker som också har betydelse vad gäller utförandet av rörelse, till
exempel tillräckligt med syre, rätt näringstillförsel, motivation, och socialt sammanhang. Ett
samspel behöver ske mellan olika delar i kroppen för att en rörelse ska bli till, bland annat
musklerna, hjärnan och nervsystemet (Osnes, et al., 2012).
Rörelsens utveckling skapar barns motorik. Från början är spädbarnet styrt av reflexer. Barnet
utvecklas och kan efterhand medvetet styra sina leder och röra sig, vilket innebär att de både
kan åla, rulla, krypa, hoppa, springa och klättra (Ellneby, 2007).
Osnes et. al. (2012) menar att många processer sätts igång i barns kroppar då de är i rörelse.
Barns fysiska egenskaper är något som påverkas, som till exempel uthållighet, styrka, och
rörlighet. Barn behöver inte någon speciell träning för det, utan tränar dessa egenskaper då de
erbjuds aktiviteter i varierande miljöer.
Rörelse benämns som fysisk aktivitet i förskolan enligt Grindberg och Jagtøien (2000). I vår
studie beskrivs all fysisk aktivitet som rörelse, som till exempel när barnen rullar, hoppar,
gungar, cyklar eller springer.

Förskolans utemiljö
Osnes et al. (2012) anser att den fysiska miljön har en viktig betydelse då den inverkar på
valet av aktiviteter, vilket i sin tur leder till hur barnen utvecklar sina rörelser. Vidare menar
författarna att en god utemiljö ger barnen möjlighet att röra sig fritt, där de kan skapa
relationer till platser som de tilltalas av och som inbjuder till aktiviteter.
Förskolors utemiljöer skapas i hög grad av vuxna och vad de tror är spännande och lämpligt
för barnen och där de kan ha överblick över dem. En förskolegård kan till exempel ha

2

rutschkana, klätterställning, gräsytor och asfaltsbelagda cykelbanor (Osnes et al., 2012). I
jämförelse med inomhusmiljön har utomhusmiljön i förskolan vissa fördelar påstår Osnes et.
al. (2012). Den har till exempel större ytor vilket möjliggör för en mer kroppslig varierad
aktivitet, färre restriktioner för lekar som är full fart i samt upplevelser med naturelement som
snö, sand och vatten.

Vikten av fysisk aktivitet
Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) ställer frågan om vad ett bra liv innefattar? Det finns
olika uppfattningar vad ett bra liv är och kan bero på olika vanor, så som kärlek, trygghet och
en god ekonomi. En del av vad ett bra liv innefattar är barn som är fulla med liv, kroppar som
är fyllda av lek och skratt och som längtar efter att vara aktiva. Både samhället och
vårdnadshavare vill ge barn bra livsvillkor, men där menar Jagtøien et al. (2002) att det inte
lyckats tillräckligt väl. Ett växande problem är att barn idag rör sig för lite, vilket bland annat
kan leda till övervikt (Niss & Söderström, 2006). En av orsakerna till det anses vara teknikens
framfart i samhället, då tekniska hjälpmedel gjort livet lättare och på så vis inte tagit hänsyn
till att kroppen behöver aktiveras för att må bra. Detta gäller alla åldrar, men är speciellt viktig
för barn och ungdomar under deras utveckling eftersom alla tillfällen till rörelse utvecklar de
sensomotoriska funktionerna (Jagtøien et al., 2002).
När barn ägnar en stor del av sin vakna tid till att röra på sig utvecklas och tränas deras
motoriska förmåga. Även barns sinnen behöver tränas för att ge rätt signaler till hjärnan
eftersom sinnena talar om för hjärnan hur omvärlden ser ut. Barn behöver gunga, dansa,
snurra, rulla, gå till skogen, hoppa och sådant som stimulerar balanssinnet för att kunna
organisera sinnesintryck. För att barn ska kunna röra sig med en naturlig säkerhet i olika
situationer som de möter, behöver de ges bra möjligheter till att röra på sig, både vad gäller
utmaningar i fysiska aktiviteter samt när det gäller att visa känslor omsorg och närhet. Då
barn är trygga ges det goda förutsättningar för dem att lyckas både under skolgången, i
arbetslivet och senare i livet (Jagtøien et al., 2002). Ellneby (2007) skriver att det finns en
spontan lust hos barnen att vilja röra på sig, något hon tycker är viktigt att barn ska få
möjlighet att göra, för om barn inte får röra på sig klarar de inte av att sitta stilla. Jagtøien et
al., (2002) tar även upp några viktiga punkter som rör fysisk aktivitet. De beskriver fysisk
aktivitet att må fysiskt bra, som en källa till glädje samt att den främjar koncentrationen och
då även inlärningsförmågan. Ett komplement till rörelseträningen på utegården kan vara

3

vistelse i park eller skog för att barn därmed ges en mer allsidig träning i kroppsuppfattning,
rörelse samt koordination.

Miljöns betydelse för barns utveckling
Läroplan lägger vikt vid att barn skall uppleva glädje genom rörelse samt få erfarenheter som
är positiva av flera olika sorters fysisk aktivitet. Det gäller både med utgångspunkt för trivsel,
att värna om sin egen hälsa samt när det gäller att skapa förutsättningar för lek och inlärning
(Skolverket, 2016). Då barn ofta är fysiskt aktiva bör det finnas en miljö där de ges möjlighet
till stimulans för det (Jagtøien et al., 2002). Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) finns det
möjlighet till fysisk aktivitet på förskolorna. Den lämpligaste platsen är utomhus även om
fysisk aktivitet också sker inomhus. På gårdarna finns oftast möjlighet att klättra, åka
rutschkana, balansera och hänga i särskilda anordningar som lämpar sig för dessa aktiviteter.
Det finns även möjlighet att bland annat gunga, rulla, cykla och hoppa.
Brodin och Lindstrand (2008) anser att barn som går på förskolor med mycket naturmiljö är
mer uthålliga, leker bättre och fler lekar. Det vill säga, de leker samma lek en längre period.
Vidare menar Brodin och Lindstrand (2008) att då barn får leka i utomhusmiljöer ges barn
olika möjligheter att utforska omgivningarna utifrån sin egen utvecklingsnivå och egna
förutsättningar. Leken utomhus stimulerar barns sinnen och gynnar det fria lärandet. Då ytan
utomhus är större än inomhus menar Brodin och Lindstrand (2008) att det ger barn plats till
att hoppa, klättra och springa, vilket utvecklar deras koordination, balans och muskler.
Enligt Brodin och Lindstrand (2008) hittar barn kompisar i sin utelek och i leken tillsammans
med andra barn utvecklar de sin kommunikativa förmåga samt sin förmåga att samarbeta.
Brodin och Lindstrand (2008) anser att utemiljön bör stimulera och locka barn samt ge dem
utmaningar, då det är av stor betydelse för barns utveckling av till exempel motorik och
sociala relationer hur lekplatsen är utformad.
Grindberg och Jagtøien (2000) menar att materialet på förskolans utegård inte är det
viktigaste, om positiva krafter råder skapas en grund för flera spännande aktiviteter, även på
förskolegårdar som kan upplevas som tråkiga hos barnen. Detta är något som även Ellneby
(2007) anser då hon menar att materialet inte har stor betydelse. Det behövs inga speciella
leksaker, det viktiga är att barn får vara utomhus och leka. Ofta hittar barn på spring och
hopplekar bara det finns tillgång till en utomhusmiljö. Ellneby (2007) beskriver ett
gatubarnsprojekt i Argentina, där materialet utomhus består av en stenlagd gård och ett 20-tal
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gamla bildäck. Kring detta menar hon att barn utvecklar många bra lekar, som till exempel
hoppa på däcken, rullar dem, hoppar i och ur, lägga däcken på rad och hoppa olika mönster.

Pedagogens påverkan till rörelseaktivitet
Skolinspektionen (2017) skriver i sin rapport att de allra flesta förskolor har en miljö som är
variationsrik och anpassad till barns behov. Dock finns det förskolor som inte är inrättade för
att stimulera och utmana både äldre och yngre barn. Att både förskolechef samt
förskolepersonal är väl medvetna om miljöns betydelse för barns utveckling och lärande är
viktigt visar granskningarna. Barn i förskolan ska erbjudas en miljö som utmanar och lockar
till lek och rörelse, samt att de vuxna som barn möter i förskolan ska vara lyhörda och
engagera sig i samspelet, både med barngruppen och med det enskilda barnet (Skolverket,
2016).
Enligt Nordin-Hultman (2004) uppmärksammar och utformar pedagogerna ofta miljöer för att
stimulera barnen till rörelse, vilket anses positivt, då miljöns utformning påverkar barns
handlingar. Även Pramling och Sheridan (2006) menar att miljöns utformning är av betydelse,
i det avseendet för vad barnen tillåts göra eller inte göra. Boldemann (2013) betonar vikten av
pedagogers kompetens och handlingssätt och menar att det är av stor vikt för barns
rörelseaktivitet att pedagoger tillåter och uppmuntrar barnen att undersöka och utforska
miljön.
Grindberg och Jagtøien (2000) anser att det i förskolans utemiljö finns utrymme för olika
sorter av aktiviteter, men att de ändå inte behöver locka barnen till aktivitet. Vidare menar de
att det är viktigt att pedagogerna tar vara på de möjligheter som uppstår och att de är positiva
och stöttar de initiativ barnen visar intresse för. Eriksson Bergström (2013) framhåller att
pedagogerna utövar en makt över de pedagogiska miljöerna, hur de arrangerar dem för att
barn skall röra på sig och hur de riktar rörelsen förbi förbjudna zoner, utan att behöva hämma
rörelsen.
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Styrdokument om förskolans miljö
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska barnen i förskolan erbjudas en miljö
som är trygg, men som samtidigt ska utmana och locka till aktivitet och lek. Miljön ska också
ge barnen inspiration till att vilja utforska sin omvärld. Utrymme ska ges i verksamheten för
barnens fantasi, egna planer samt kreativitet i lek och lärande, både vad gäller utomhus och
inomhus. Vid utomhusvistelsen bör det ges möjlighet till olika aktiviteter och till lek, både i
naturmiljö och i en planerad miljö. Att varje barn utvecklar sin koordinationsförmåga,
motorik och kroppsuppfattning, samt att barn får förståelse för betydelsen att värna om sitt
välbefinnande och om sin hälsa, är något förskolan ska sträva efter.
Det är förskollärarens ansvar att barnen i sin motoriska utveckling får stimulans och stöd.
Hela arbetslaget i samarbete med varandra ska erbjuda en bra miljö för lek, lärande och
utveckling (Skolverket, 2016).

6

Teoretiska utgångspunkter
I vår studie utgår vi från ekologisk perceptionsteorin som är skapad av James. J. Gibson.1
I teorin är affordance ett begrepp. Affordance kan även tolkas som inbjudande möjligheter
eller brukskvalitet. Med det menas vad en miljös brukskvalitet erbjuder en organism, vad den
på gott eller ont förser den med. Förutsättning är dock att det finns en förmåga hos miljön och
organismen, att de kompletterar varandra (Osnes et al., 2012). I det här fallet menar Osnes et
al.(2012) att organismen är ett barn och om det är ute i naturen och hittar ett träd att klättra i,
ligger inte brukskvalitén enbart hos barnet eller trädet, utan i relation mellan dem. Enligt
Gibsons teorier upptäcker barnet hela tiden nya kvaliteter hos miljön så länge som det finner
intresse i den (Osnes et al., 2012).
Miljöns utformning är något Gibson (1979) menar kan ge olika möjligheter. Ett exempel är att
kullen erbjuder barnen att rulla nedför, men den fungerar inte att bygga koja i. Ett annat
exempel är att en stor öppen yta inbjuder till bollek men inte till kurragömmalek. Människan
påverkas av de funktionella egenskaper material och miljöer har, affordance är vad miljön
erbjuder människan (Goldstein, 1981).
I studien används affordance som teoretiskt verktyg för att fokusera på pedagogernas
erfarenheter av vilka möjligheter som förskolornas utemiljöer erbjuder barnen.

1

James. J. Gibson var en amerikansk psykolog som levde mellan 1904-1979. Han myntade begreppet
affordance som är en inflytelserik teori. Teorin handlar om relationen mellan människan och miljön
(Nationalencyklopedin, 2018).
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Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenheter av vad förskolans utemiljö
erbjuder barnen. Med studien hoppas vi kunna tillföra kunskap om vilken betydelse utemiljön
har för barns utveckling.

Frågeställningar:


Vilken utemiljö möter barnen i förskoleverksamheten?



Hur använder barnen utemiljön, enligt pedagoger?



Vilken betydelse anser pedagoger att utemiljön på förskolan har för barnens
utveckling?
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Metod
I det här avsnittet presenteras val av metod, urval, genomförande, databearbetning och analys,
tillförlitlighet samt etiska aspekter.

Val av metod
Eftersom syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenheter av vad utemiljön
erbjuder barnen har kvalitativ metod valts. Fördelen med att använda kvalitativ metod och
intervju är att komma deltagarna nära i den miljö de befinner sig. De intervjuade får möjlighet
att berätta om sin praktik (Ahrne & Svensson, 2015). Då tiden varit begränsad för
genomförande av studien valdes intervjuer och observationer. Hade en kvantitativ metod i
form av enkäter använts riskerades att inte få in svaren i tid, samt inte få lika utförliga svar.
Vid en intervju har man möjlighet att förklara frågorna ytterligare om de är oklara för den
man intervjuar, samt ställa följdfrågor (Ahrne & Svensson, 2015).
För att få reda på pedagogers erfarenheter av vad förskolans utemiljö erbjuder barnen, har
intervju med öppna frågor valts. En intervjuguide har använts (bilaga 2) med fyra frågor samt
några underfrågor. För att få fram relevanta frågor till intervjun, utgick vi från studiens syfte
och frågeställningar. Ahrne och Svensson (2015) skriver att man kan variera antalet frågor
och välja i vilken ordning man vill ställa dem i en kvalitativ intervju samt om man vill
komplettera med öppna frågor. Vidare skriver de att syftet med intervjuformen är att
studenten eller forskaren ska kunna förklara det som uttalats. Patel och Davidsson (2011)
menar att i en kvalitativ intervju kan man välja på hög grad av strukturering eller låg grad av
strukturering. Om frågorna bestäms i en särskild ordning är det en hög grad av strukturering
och det ges minimalt av utrymme för den som intervjuas att svara på frågorna. Om
intervjuaren väljer att ställa frågorna som det passar är det en låg grad av strukturering och det
ger den som blir intervjuad ett stort utrymme till att svara på frågorna. Vi valde att använda
oss av låg grad av strukturering för att ge större utrymme till dem som vi intervjuade samt för
att kunna komplettera med öppna frågor. Genom att vi intervjuade pedagogerna på
förskolorna fick vi fram deras egna synpunkter och erfarenheter.
Vi ville även se hur förskolornas utemiljö såg ut, därför valde vi att efter varje intervju gå ut
och observera förskolans utemiljö. Då vi observerade förskolornas utemiljöer valde vi att
använda oss av en ostrukturerad observation. En ostrukturerad observation används oftast när
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det ska inhämtas information från ett speciellt problemområde och i ett utforskande syfte. Vid
ostrukturerade observationer används inte något observationsschema, utan det man observerar
registreras och nyckelord skrivs ner (Patel & Davidsson, 2011).
Dock menar Patel och Davidsson (2011) att även ostrukturerade observationer måste
förberedas fast inte på samma sätt som strukturerade. När det bestämts att observationerna ska
användas i ett utforskande syfte har forskningsprocessen oftast kommit så långt att det finns
god kunskap inom området, både vad gäller empirisk och teoretisk inom problemområdet.
Utifrån vad som ska observeras kan denna kunskap utnyttjas vid observationstillfället (Patel
& Davidsson, 2011).

Urval
Med tanke på att tiden var kort för att genomföra studien begränsades studien till att intervjua
fyra pedagoger på fyra förskolor. Valet av förskolor föll på att vi tidigare haft kontakt med
pedagoger på dessa förskolor. På så vis kunde vi snabbare boka en tid med dem för intervju
och observation av utemiljöer på förskolorna. Två av förskolorna har fyra avdelningar, en av
förskolorna har två avdelningar och en förskola har en avdelning. Det är en barnskötare och
tre förskollärare som intervjuats och därför benämns deltagarna för pedagoger. För att det ska
bli tydligt har vi valt att benämna de olika förskolorna med A, B, C och D. Likadant har vi
gjort med pedagogerna, så pedagog A hör till förskola A, pedagog B, hör till förskola B,
pedagog C, hör till förskola C och pedagog D, hör till förskola D.

Genomförande
Pedagogerna på de berörda förskolorna kontaktades via telefon och fick frågan om de ville
ställa upp på en intervju som skulle ta cirka 20- 30 minuter, de tackade ja och ett möte på
varje förskola bokades in. För att lättare kunna frigöra en pedagog till intervjun utfördes
intervjuerna på de berörda förskolorna, samt för att det efter intervjun skulle göras en
ostrukturerad observation av förskolans utemiljö.
Innan intervjun informerades pedagogerna om de forskningsetiska reglerna, det vill säga
informationskravet, samtyckeskravet (Bilaga 1), nyttjandekravet och konfidentiellkravet.
Under intervjuerna användes intervjuguiden. För att få möjlighet till improviserade och
spontana frågor genomfördes intervjuerna tillsammans. Pedagogerna tillfrågades om det gick
bra att intervjuerna spelades in på medhavda mobiltelefoner, vilket det gjorde. Detta var en
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fördel när materialet bearbetades, då det i efterhand gick att lyssna på svaren flera gånger, om
något hade missats eller om något var oklart.
Då intervjun var färdig gjordes en ostrukturerad observation av förskolans utemiljö,
observationen genomfördes då det inte var några barn ute. Vid observationerna antecknades
nyckelord för att beskriva förskolans utemiljöer.

Databearbetning och analys
När vi avslutat intervjuerna och observationerna på förskolorna började vi bearbeta insamlat
datamaterial. Analysen började med att vi transkriberade våra ljudinspelningar på datorn, en
förskola i taget. Sedan skrev vi ut transkriberingarna för att lättare kunna arbeta med
materialet, materialet läste vi flera gånger för att sätta oss in i det. Rennstam och Wästerfors
(2015) menar att ordning är inget som skapas av sig själv, utan det gäller för forskaren att
sortera sitt material på ett bra sätt. De menar även att det är viktigt att forskaren blir grundligt
insatt i sitt material för att skapa bra analyser. Anteckningarna från observationerna renskrev
vi och sedan sammanställde vi det vi dokumenterade genom att använda oss av den första
forskningsfrågan “Vilken utemiljö möter barnen i förskoleverksamheten?” Även där tog vi en
förskola i taget, det vi skrev ner i analysen av observationerna var det vi såg av den
konstruerad utemiljö samt naturmiljön. I analysen tittade vi även efter vilka affordancer barn
kan möta i förskolans utemiljö. Det gjorde vi genom att se på vilket sätt miljön inbjuder
barnen till olika aktiveter, samt hur barnen lockas till dem. Som till exempel att stora gräsytor
inbjuder barnen till att springa på. Affordancerna strök vi under med orange färg för att på ett
tydligt sätt se affordancerna i observationsmaterialet.
Intervjumaterialet samlade vi ihop och strukturerade upp genom att använda de andra två
forskningsfrågorna, “Hur använder barnen utemiljön, enligt pedagogerna?” och “Vilken
betydelse anser pedagogerna att utemiljön på förskolorna har för barnens utveckling?” Vi
bearbetade svaren, en pedagog i taget, genom att stryka under det vi ville ha med i frågan om
hur barnen använder utemiljön i grön färg och vilken utveckling som sker hos barnen i rosa
färg. Det som inte handlade om forskningsfrågorna reducerade vi bort. Rennstam och
Wästerfors (2015) skriver att allt insamlat material inte behöver visas upp. För att kunna
skapa en god representation behöver forskaren reducera. När forskaren väljer vad som ska tas
med och vad som ska tas bort är detsamma som att reducera menar Rennstam och Wästerfors
(2015). I vårt intervjumaterial fann vi passande citat och dem strök vi under i gul färg. För att
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förstå att det är fler personer som har citerats i resultatet är citaten kopplade till fingerade
namn (Patel & Davidson, 2011) Vi har i vårt resultat valt att koppla citaten till pedagogerna
med bokstäverna A, B, C, och D.
Vi letade efter både likheter och olikheter mellan de olika förskolorna, samt om det fanns
något som stack ut. Vi gick även igenom materialet för att försäkra oss om att vi hade fått
tillräckligt med information för att kunna svara på våra frågeställningar. När analysen var klar
märkte vi att vi behövde utveckla frågan om vilken betydelse pedagogerna anser att utemiljön
på förskolorna har för barnens utveckling? Vi tog därför kontakt med pedagogerna igen och
bad dem komplettera sina svar om vad de anser att utemiljön har för betydelse för barnens
utveckling. När vi fått de kompletterande svaren började vi skriva på resultatdelen.
Forskningsfrågorna blev våra rubriker i resultatet, “Beskrivning av förskolornas utemiljö”,
“Pedagogernas erfarenheter av barns användning av utemiljön” och “Pedagogers erfarenheter
av hur barn utvecklas i utemiljön

Tillförlitlighet
Ahrne och Svensson (2015) menar att man har lyckats med sin studie om läsaren är övertygad
om att den är trovärdig och skriver att det finns flera sätt att göra en kvalitativ studie
trovärdig. Ett av dem är att synliggöra forskningsprocessen, vi har därför valt att presentera
vårt metodval och detaljerat beskriva hur vi har samlat in data och lagt upp arbete. Denna typ
av transparens i arbetet bidrar även det till ökad trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015).
Ytterligare ett sätt att öka forskningens trovärdighet anser Ahrne och Svensson (2015) är
genom triangulering, vilket innebär att man kombinerar olika metoder, teoretiska perspektiv,
olika slags data eller forskare som har studerat samma område. Om man då kommer fram till
samma resultat stärker det studiens trovärdighet. Det material vi samlat in via intervjuer och
ostrukturerade observationer har vi jämfört med andra teoretiska perspektiv och tidigare
forskning som stödjer det vi fått fram i vår studie. Detta anser vi ökar trovärdigheten av vårt
resultat.
Vi spelade in de intervjuer vi genomförde och kunde på så vis transkribera dem ordagrant. Ett
sätt att öka trovärdigheten i en studie är att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem.
Det går då att lyssna på transkriberingarna flera gånger och på så vis kan feltolkningar och
missförstånd undvikas (Patel & Davidsson, 2011).
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Etiska aspekter
I studien följdes Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Pedagogerna som
medverkade informerades utifrån informationskravet om vad syfte med studien var och vad
deras medverkan kunde bidra till. Vi berättade att de kunde avbryta intervjun när de ville samt
avböja sin medverkan även när vi lämnat förskolan. Utifrån samtyckeskravet berättade vi att
medverkan var frivillig.
Enligt konfidentialitetskravet talade vi om för alla medverkande i studien att uppgifter och
namn på de medverkande kommer att anonymiseras och att materialet endast hanteras av
behöriga. Platser och namn på personer är fingerade och ingen obehörig har tillgång till
materialet. Förskolegårdarna som är med i studien är endast enkelt beskrivna och personerna
namnges inte, utan benämns som pedagoger.
Till sist, enligt nyttjandekravet används materialet endast till denna studie och att när arbetet
är färdigt raderas allt material som använts för att det inte ska användas igen.
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Resultat
Inledningsvis redovisas observationerna av förskolornas utemiljö. Därefter redogörs för
pedagogernas beskrivningar av hur barnen använder utemiljön. Avslutningsvis tas
pedagogernas beskrivningar av vilken betydelse utemiljön har för barnens utveckling upp.

Beskrivning av förskolornas utemiljö
Förskola A
Förskolan har en stor gård som de delar av till två gårdar. På gården bakom huset är det
gräsytor, här finns en lekstuga, tre naturstenar, en sandlåda samt en låda för bräder som
barnen kan leka och bygga med. Det finns också större buskar och ett träd. På gårdens
framsida finns gräs och asfalt, det finns en gräsbelagd kulle, en fjädergunga, två däckgungor
samt två bygelgungor, en koja, stubbar, en klätterställning med rutschkana som står i sand,
cyklar samt en sandlåda.

Förskola B
Förskolan har en stor gård med stora gräsytor och en gräsbeklädd kulle. Det finns två stycken
bygelgungor samt en kompisgunga och en sandlåda. Det finns asfalt och på den en målad
siffermask. Det finns en klätterställning med rutschkana som står i sand, samt en bana av
stubbar och en stenlabyrint Det finns också träd, buskar och en scen. Till avdelningarna för de
yngre barnen finns en mindre inhägnad gård med en sandlåda.

Förskola C
På den här förskolans framsida finns en mindre gård, det finns en klätterställning med
rutschkana som står i sand och bredvid den en sandlåda. På den här sidan av gården finns
både asfalt och gräsytor. Baksidans utegård är större, här finns två bygelgungor, en däckgunga
tre platta gungor samt en kompisgunga. Det finns också en klätterställning i olika nivåer med
klättervägg och rutschkana som står i sand. Det finns en lekstuga intill sandlådan samt en båt
och en bil. Gården har asfalt, en inhägnad asfaltsslinga, gräsyta, buskar och träd. Intill
förskolans gård ligger skolans gård, där har förskolan tillgång till en gräsbelagdkulle andra
klätterställningar och större gräsytor.
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Förskola D
På ena sidan av förskolan finns det en asfaltsslinga med svängar och svag lutning. Här finns
även en gräsbelagd kulle. På den andra sidan av förskolans gård finns två däckgungor, tre
bygelgungor och en platt gunga. Det finns en klätterställning med rutschkana med flera vägar
att ta sig upp, bland annat klättervägg och stege. Klätterställningen står i sand och där finns
även två fjädergungor. En sandlåda är placerad bredvid klätterställningen. Det finns asfalt
med en målad hage att hoppa på. På baksidan finns en större gräsyta för lekar.

Pedagogernas erfarenheter av barns användning av utemiljön
Samtliga pedagoger menar att tafatt och kullekar är aktiviteter som barnen ofta ägnar sig åt
samt lekar som “Kom alla mina barn” och “Under hökens vingar kom”. I dessa lekar är ofta
pedagogerna med och deltar. Barnen leker också de här lekarna tillsammans med andra barn
och utan pedagoger. Pedagogerna menar att då lekarna leks på förskolorna fängslar det barnen
oftast under en längre tid. Pedagogerna förklarar att dessa lekar är inga lekar som planeras i
förväg, utan det blir att de lekarna leks mera spontant, det kan vara om några barn frågar eller
om pedagogerna ser att leken behöver styras upp. Pedagogerna berättar att i utemiljön visar
barnen också intresse för att krypa och klättra uppför kullen samt rulla och kana nerför kullen.
Andra aktiviteter som enligt pedagog A, fångar barnens intresse är att leka med stubbar,
brädor och cykla, både på cyklar där det får plats ett barn och på cyklar där det får plats flera
barn. Pedagogen säger:
De gör allt, de klättrar, rullar i kullen. De springer, cyklar och balanserar på
stubbarna. Sen har de brädor som de leker mycket med, gör banor och går
balansgång på. (Pedagog, A)

Pedagog A berättar att barnen leker med stubbar och bräder. Pedagog D benämner stubbar,
pinnar och bräder som föränderligt material och ser ett stort intresse hos barnen att leka med
det. Av det föränderliga materialet bygger barnen kojor och hinderbanor som de går
balansgång på.

I det föränderliga materialet finns ett stort intresse hos barnen, både att bygga
banor och gå balansgång samt att bygga kojor. (Pedagog D)

15

De gillar ju att bygga kojor, därför har vi brädor så att barnen kan bygga kojor
(Pedagog, A)

Pedagog A ser ett stort intresse hos barnen att bygga kojor. I kojbygge ges barnen möjlighet
till samspel samt att utöva sin kreativitet. Samtliga pedagoger har en önskan om att det ska
finnas mer av det naturliga/föränderliga materialet, då det är något barnen visar ett stort
intresse för.
Cyklingen ser pedagogerna som ett stort intresse hos barnen. De blir snabbt upptagna av de
barn som kommer ut först. Barnen vill gärna hålla kvar i cykeln under hela utevistelsen och
där får barnen lära sig turtagning då det är många barn som vill cykla på cyklarna. I vissa
lekar står barnen bakom cyklarna och sparkar vilket utvecklar deras balans, grovmotorik och
koordination. Pedagogerna ser att barnen gärna cyklar fort på asfalten och ibland tävlar de
mot varandra. Pedagog C berättar att cyklarna under lekens gång kan förvandlas både till
traktorer, motorcyklar och bilar.

Det som barnen upplever när de åker bil kan vi se i barnens lek. De både tankar
och använder blinkers. (Pedagog, C)

I leken med cyklarna kan pedagog C se att barnen utifrån sin omvärld utvecklar fantasi och
samspel. Det är något barnen gör när de leker tillsammans.
Pedagogerna beskriver att barnen cyklar både på cykelbanan och gräset samt lastar sand och
stubbar i cyklarnas släpvagnar och trampar runt med dem. Pedagog D berättar att ibland krävs
det att barnen samarbetar kring en ”last” för att orka trampa cykeln. De barn som ännu inte
lärt sig tekniken med att cykla sparkar sig framåt med fötterna eller sitter bakom något annat
barn som cyklar på en cykel som har plats för fler barn. Pedagogen menar att barnen får
övning både i ”tramp” och “lastteknik”. Då packningen på släpen blir för tunga får ett eller
flera barn gå av de cyklar som har plats för flera barn och skjuta på cykeln och släpkärran.

Barnen lastar ofta släpkärror till cyklarna fulla av koner, stubbar och sand och kör
runt med och lastar ur på andra ställen. Leken fortsätter sedan med att de kanske
grillar eller har vägarbete. (Pedagog D)
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Samtliga pedagoger anser att cyklarna ger många lärtillfällen. Då barnen både kan cykla
ensamma, cykla flera barn på samma cykel, tävla mot varandra, vänta på att en cykel blir
ledig. Vid dessa tillfällen övar barnen både samarbete, styrka, motorik och social kompetens.
Att gunga, gräva i sandlådan samt leka med det föränderliga materialet är också det något som
pedagogerna ser att barnen intresserar sig för när de är ute på förskolegården. I sandlådan
leker barnen med traktorer, de gör sandkakor och leker restaurang tillsammans med kompisar
och pedagoger. Pedagog C förklarar att i klätterställningen leks det ofta rollekar som till
exempel sjörövare och klätterställningen förvandlas till ett sjörövarskepp.

En klätterställning där det inte är någon trappa utan det är byggt som i nivåer som
man klättrar upp i eller frukter på klätterväggen. (Pedagog C)

Pedagog C ser att i barnens lek i klätterställningen utvecklas både barnens motorik,
kroppsuppfattning samt koordinationsförmåga. Pedagogen menar att då det finns olika vägar
till att klättra upp i klätterställningen, ges det möjlighet för barnen att utmanas i sin motoriska
utveckling.
Samtliga pedagoger uppfattar som att de yngsta barnen tycker det är roligt att ösa i och ösa ur
hinken med sand. Barnen har möjlighet att upptäcka sanden i sandlådan och hur de kan baka
sandkakor i sandformarna. Pedagog A berättar att runt gungställningarna finns staket som
lockar barn till att gå balansgång, börjar en att klättra upp och gå på staketet vill ofta fler barn
prova.

När vi går balansgång, de yngre går runt sandlådan. En del törs inte men när man
erbjuder sin hand och när de törs och när de släpper, lyckan i deras ögon.
(Pedagog A)

Pedagogen säger också att de yngre barnen använder sandlådekanten som är lite bredare än
staketet till att gå balansgång på. Här tränas både balans och grovmotorik upp hos barnen.
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Pedagogers erfarenheter av hur barn utvecklas i utemiljön
Pedagogerna anser att barnen utvecklar sitt balanssinne och sin grovmotorik när de klättrar i
träden och i buskarna, springer i kullen upp och ner, när de hoppar hage på asfalten, klättrar
på stenarna, går balansgång på brädor, stubbar, runt sandlådekanten och på staketet runt
gungställningen. Buskar, träd och stenar var något som enligt pedagog B uppmuntrar barnen
till balans och hopplekar och dessa lekar kunde locka barnen långa stunder. När barnen
klättrar i träden, hoppar hage och springer upp för kullen tränar de sin benstyrka och sin
koordination. Även då barnen cyklar, rullar på gräsmattorna, snurrar och gungar på gungorna
utvecklas barnens grovmotorik, vilken de bland annat använder sig av för att utforska sin
omvärld. Då barnen gungar utvecklas motoriken genom att de lär sig hålla balansen. De får
kontroll på sin kropp då de måste använda den för att parera och kunna ta fart. Pedagog B
menar att när barnen åker i rutschkanan utvecklas deras grovmotorik samtidigt som deras inre
och yttre sinnesintryck samordnas.

Grovmotorik har vi ju till exempel när barnen cyklar, klättrar i rutschkanan och
åker i rutschkanan, de balanserar på stubbar och på stenlabyrinten, de springer
hoppar och går, de kryper i sandlådan och på gräsmattan, de klättrar och springer
uppför vår kulle. (Pedagog, B)

Pedagog B beskriver här barns olika aktiviteter i utemiljön där de utvecklar sin grovmotorik.
Enligt pedagogerna utvecklar barnen sin finmotorik genom att göra sandkakor i sandlådan
med sandformar, samt dekorerar sandkorn med stenar kottar och pinnar som ska föreställa ljus
i sandkakan. Pedagog D säger, när barnen snickrar med hammare och spik i stubbar och i
bräder tränar de öga hand koordination och då barnen plockar med småstenar och småkryp
utvecklar de bland annat pincettgreppet.

De använder ju deras fingrar genom att lyfta upp gruset, släppa gruset, pilla på
stenarna till exempel. De använder pinnar till att rita med i sanden och gruset
också. (Pedagog, D)

De yngre barnen fastnar ofta i att de är i sandlådan, att de gräver och bakar
sandkakor. (Pedagog, D)
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Här ser vi exempel på aktiviteter där pedagog D ser hur barnen utvecklar sitt öga hand
koordination, pincettgrepp samt sin finmotorik.
Samtliga pedagoger menar att när barn och pedagoger samtalar med varandra i förskolan
utvecklas barns språk, samarbete och sociala kompetens. Det är något som sker genom bland
annat barns lek och turtagande, samt i deras rollekar. Barnen stimulerar sin nyfikenhet och
lust att lära genom att de ges tid till att undersöka utomhusmiljön. Pedagogerna upplever att
då barnen är utomhus mycket blir de friska och på så vis stärker de sin hälsa.

Social kompetens är i leken, de skapar rollekar och leker i grupp. Det är inte alltid
det är rollekar men de samtalar med varandra. Bland våra yngsta barn leker de nu
att de ska åka till Kolmårdens djurpark, det är något de leker varje dag. Oftast
cyklar de på varsin cykel men det kan också vara ett barn som skjutsar två barn.
(Pedagog, B)

Pedagog B menar att det är social träning i rollekar där det är mycket samspel,
kommunikation samt att vänta på sin tur, som till exempel att förstå att någon annan vill ha
cykeln.

Sammanfattning av resultatet
Vi fick i vårt resultat av undersökningen fram att alla förskolor vi observerade har tillgång till
en bra konstruerad miljö men mindre tillgång till naturmiljö. Naturmiljön bestod av träd
buskar och större stenar och den konstruerade miljön bestod av bland annat gungor,
klätterställning, sandlåda, asfalt, gräsbelagd kulle samt gräsytor. Pedagogerna vi intervjuade
tyckte att de hade en bra utemiljö men att de skulle vilja ha mer naturmiljö som exempelvis
lite större stenar, träd och buskar som barnen kunde klättra i. Gemensamt för förskolorna var
stora gräsytor en kulle att springa och rulla ifrån samt cyklar, gungor, en sandlåda,
klätterställning samt föränderligt material som exempelvis brädor och stubbar som lockade
barnen till rörelse.
Pedagogerna ansåg att utemiljön på förskolorna var bra och att dem bidrog till barnens
utveckling både vad gäller motorik, språk, balans och lust att lära
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Diskussion
I följande avsnitt diskuteras inledningsvis resultatet av studien. Därefter diskuteras vald metod
och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.

Resultatdiskussion
Tidigare forskning har visat att den fysiska miljön har en viktig betydelse då den inverkar på
valet av aktiviteter. Till exempel när barn klättrar i träd utvecklar de sin grovmotorik, vilket i
sin tur leder till att barnen utvecklar sina rörelser. Vidare nämns att en god utemiljö ger
barnen möjlighet att röra sig fritt, där de kan skapa relationer till platser som de tilltalas av
och som inbjuder dem till aktiviteter (Osnes et al., 2012). Detta är något som även framgår i
vårt resultat. Flera pedagoger nämnde att när barnen klättrar i träd, hoppar hage och springer
upp för kullen tränar de sin benstyrka och sin koordination. Även då barnen cyklar, rullar på
gräsmattorna, snurrar och gungar på gungorna utvecklas barnens grovmotorik.
De förskolor som ingår i studien har tillgång till en god planerad fysisk utemiljö och erbjuder
barnen många affordancer, det vill säga möjligheter till aktivitet som till exempel öppna
gräsytor för lek och kullar där barnen både kan springa och rulla i (Osnes et al., 2012). I
observationerna av utemiljön såg vi till största del en konstruerad utemiljö och bara en liten
del naturmiljö. Detta var något vi reagerade på då samtliga pedagoger såg ett stort intresse hos
barnen för den naturliga miljön, som träd, buskar och stenar. En pedagog kunde även se att
buskar, träd och stenar uppmuntrade barnen till balans och hopplekar och dessa lekar kunde
locka barnen långa stunder. Detta var något som fick oss att fundera över om lekar i
naturmiljö gör att barnen leker längre och bättre än när de leker med färdigt material som till
exempel cyklar eller hink och spade i sandlådan? I så fall tycker vi att man bör uppmuntra
naturliga miljöer på förskolor.
Som Osnes et al. (2012) nämner bidrar en kuperad miljö till förbättrad grovmotorik. Även
Boldemann et al. (2005) påpekar vikten av kuperade ytor och menar att det kan bidra till ökad
rörlighet. De barn som har tillgång till en förskolegård som har kuperade, stora ytor, buskar
och träd rör sig cirka 1500-2000 fler steg om dagen, än de som inte har de förutsättningarna.
Detta är ännu en anledning till att vi gärna skulle vilja se mera av naturmiljön på
förskolegårdar. Vi ställer oss frågan vad det är som avgör val av plats då det byggs nya
förskolor, om det tas hänsyn till att förskolor ska ligga centralt, eller om förskolorna ska ligga
i en miljö som tar hänsyn till barns rörelse med mycket naturmiljö?
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Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) spelar inte utemiljön så stor roll, det viktiga är att en
positiv anda råder på förskolorna. De menar att det då skapas en grund för flera spännande
aktiviteter, även på förskolegårdar som kan upplevas som tråkiga hos barnen. Det är något
som också Ellneby (2007) håller med om. Hon menar att materialet inte har så stor betydelse.
Det behövs inga speciella leksaker, det viktiga är att barn får vara utomhus och leka. Ofta
hittar barn på spring och hopplekar bara det finns tillgång till en utomhusmiljö.
De förskolor som vi observerade hade alla fyra en bra konstruerad utemiljö där barnen kunde
vara aktiva och leka fritt. Eftersom vi inte observerat någon förskola där utemiljön hade
begränsat med material är det svårt att säga hur stor betydelse utemiljön faktiskt har? Barnen
kanske hade lekt lika bra på en gård som bestod av asfalt och begränsat med leksaker. Det
kanske inte krävs speciellt mycket material för att barn ska kunna leka och ha kul, men när det
kommer till att förbättra barnens motoriska utveckling tror vi att en bra utemiljö kan ha en
positiv inverkan.
Något vi uppmärksammade var att förskolorna var lika varandra när det gäller planeringen av
utemiljön. Förskolorna har gungor, sandlåda, klätterställningar och cyklar. De har även öppna
ytor att springa och leka på samt tillgång till en kulle. Däremot har de mindre av den naturliga
miljön såsom träd, buskar och större stenar. Hur hade resultatet blivit om observationer också
hade gjorts av förskolor som ligger i ett hyreshus med en liten asfalterad gård och bara en
sandlåda. Vad hade pedagogerna sett för rörelseaktivitet hos barnen då?

Pedagogernas erfarenheter av barns användning av utemiljön
De olika miljöerna på förskolornas utegårdar visar barnen vad som går att göra. Varje
mötesplats erbjuder olika slags lek. I sandlådan leker barnen stilla och utforskande lekar.
Barnen undersöker sandens egenskaper genom att hälla i, hälla ur och platta. De öppna ytorna
inbjuder till snabba lekar som till exempel cykling och tafattlekar. Osnes et al. (2012) menar
att då sandlådan inbjuder barnen till att gräva och barnen finner sandlådan inbjudande uppstår
affordance mellan barnet och sandlådan. Pedagogerna ser att barnen på förskolorna använder
utemiljön till att till exempel springa, hoppa och gunga. Vi tror som Niss och Söderström
(2006) att barn behöver göra sådant som stimulerar balanssinnet för att de ska kunna
organisera sinnesintryck. Det är också viktigt att pedagoger uppmuntrar barnen till daglig
rörelse. Även Brodin och Lindstrand (2008) anser att barn behöver hoppa, klättra och springa
för att träna koordination, balans och för att utveckla sina muskler. Flera av pedagogerna ser
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ett stort intresse hos barnen för föränderligt/naturligt material på förskolorna och det är något
som de vill använda sig mer utav. Det är något som vi ställer oss positiva till då vi anser att
föränderligt material lockar barnen till rörelse. Brodin och Lindstrand (2008) menar att barn
som går på förskolor med mycket naturmiljö är mer uthålliga, de leker bättre och fler lekar.
Även Eriksson Bergström (2013) instämmer med detta. Barn som vistas i naturmiljöer
utmanas på ett kreativt sätt att utveckla sin lek, vilket barnen gör genom att samspela med
varandra och med materialet. Då träd har grenar i lagom höjd som barn kan klättra i
kompletterar barnet och trädet varandra, det är ett exempel på affordance i naturmiljö. Vi
ställer oss frågan om barn som får leka i naturmiljö är mer uthålliga i sin lek, eller om
materialet som barnen erbjuds samt om pedagogernas förhållningssätt har betydelse för barns
lek och uthållighet? Boldemann (2013) menar att både utemiljön samt pedagogernas
kompetens och handlingssätt har betydelse för barnens rörelseaktivitet.

Pedagogers erfarenheter av hur barn utvecklas i utemiljön
Vid utomhusvistelsen bör barnen ges möjlighet till olika aktiviteter, både i naturmiljö och i en
planerad miljö. Varje barn ska också ges möjlighet att utveckla sin koordinationsförmåga,
motorik och kroppsuppfattning, samt få förståelse för betydelsen att värna om sitt
välbefinnande och om sin hälsa, det är något förskolan ska sträva efter (Skolverket, 2016).
Pedagogerna ser att barnen ges möjlighet till att utveckla bland annat grovmotorik och
finmotorik i sin utemiljö när de klättrar, hoppar och springer. Vi tror att utemiljö samt
lekplatsens utformning har betydelse för barns utveckling av bland annat motorik och sociala
relationer något som Brodin och Lindstrand (2008) skriver. Brodin och Lindstrand (2008)
anser att barn tillsammans i sin utelek både utvecklar samarbetsförmågan samt sin
kommunikativa förmåga, vilket även pedagogerna såg i barnens lek då de lekte rollekar. Barn
samtalar och leker rollekar med varandra och genom det utvecklas exempelvis språk,
samarbetsförmåga och turtagning. Brodin och Lindstrand (2008) menar att utemiljön behöver
stimulera och locka barnen samt ge dem utmaningar, något som bidrar till barns utveckling.
Även Jagtøien et al. (2002) anser att varierande fysiska aktiviteter är en förutsättning för
utveckling. Barn utforskar och experimenterar genom rörelse för att på så vis lära känna sig
själva och sin omgivning. Utifrån det tänker vi att miljön har en viktig betydelse för att barn
ska ges möjlighet till att utveckla sina rörelser.
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Metoddiskussion
Syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenheter av vad förskolans utemiljö
erbjuder barnen. Vi valde därför att använda oss av kvalitativa intervjuer samt ostrukturerad
observation, vilket vi ansåg var mest gynnsamt för studien. Valet av kvalitativa intervjuer föll
på att vi ville träffa pedagogerna då vi ansåg att vi skulle få utförligare svar om vi träffade
dem och fick höra deras erfarenhet av utemiljö, samt att man i en kvalitativ metod kan
komplettera intervjun med öppna frågor. I ostrukturerade observationer används inte något
observationsschema utan där registreras nyckelord, därför tyckte vi att det passade bra med en
ostrukturerad observation till vår studie då vi ville ta reda på hur de olika förskolegårdarna såg
ut.
Vi hade kort om tid när vi skulle göra vår studie. Det var därför svårt att hinna med att
intervjua fler pedagoger på fler antal förskolor än de fyra vi valde. Innan vi valde metod
funderade vi på flera alternativ, bland annat enkäter och observationer i barngruppen. Om vi
valt enkäter fanns risken att vi inte skulle hinna få in tillräckligt med svar som vi kunde
använda oss av. Vi kände likadant med observation av barngrupp i utemiljön. Vi skulle inte
hinna få tillbaka blanketter med föräldrars godkännande.
Som ovana intervjuare insåg vi att det inte var enkelt att ställa följdfrågor som skulle ge oss
svaren på forskningsfrågorna. Det hade kanske varit bättre att välja som (Patel & Davidson,
2011) beskriver en högre grad av strukturerade frågor, samtidigt ville vi ge intervjupersonen
utrymme att svara med egna ord.
Valet att spela in intervjuerna med mobiltelefonen var positivt för vi hade inte hunnit skriva
ner allt som sades. Transkriberingen var dock tidskrävande. Vi skrev samtidigt som vi
lyssnade, pausade och spolade tillbaka. Men vi anser ändå att det är ett bra tillvägagångssätt
eftersom vi kunde gå tillbaka flera gånger för att höra vad de sa och tolka på olika sätt.
När vi börjat med resultatet insåg vi att vi behövde utveckla frågorna och tog då kontakt med
intervjupersonerna igen för att komplettera intervjun. Till exempel frågan om vad barn
utvecklar i utemiljön, svarade pedagogerna motorik. Vi utvecklade frågan och undrade vad
för motorik, och ville att de skulle utveckla svaret mer.
När nu studien är avslutad tror vi att om vi använt oss av enkäter hade fler pedagoger kunnat
medverka, trots detta fungerade genomförandet av intervjuerna bra. Något som fungerade
mindre bra var att det var svårt att ställa tillräckligt med följdfrågor. När vi analyserade
resultatet kom vi på fler frågor att ställa.
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Vidare forskning
Efter att vi avslutat vår studie om pedagogers erfarenheter av vad förskolans utemiljö erbjuder
barnen har vi blivit nyfikna på om det är någon skillnad för barnen om de vistas i en
konstruerad utemiljö jämfört med en naturmiljö. Vi är även nyfikna på om pedagogernas
förhållningssätt påverkar barnens möjlighet till rörelse. Lockar en konstruerad utemiljö barnen
till mer rörelse? Eller är det en naturmiljö som gör det? I vilken miljö får barnen mest använda
sin fantasi? Är det i en miljö med pinnar, kottar, stenar och berg, eller är det på en gård med
färdigt material, där cyklar kan förvandlas till skördetröskor och klätterställningen till ett
piratskepp? Slutligen, har pedagogernas förhållningssätt någon inverkan på barns möjlighet
till rörelse? Det är något som vi funnit intressant i vår studie och tycker skulle vara
spännande att forska mer kring i en vidare forskning.
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Bilaga 1

Samtyckesblankett
Hej,
Vi heter Cecilia Hägglöf Ulriksson och Erika Nyberg och är två studenter som läser till
förskollärare på Jönköpings University. Som en del av vår utbildning ska vi utföra en studie,
där vi har valt att undersöka utemiljöns betydelse för barns rörelseaktivitet i förskolan. Syftet
med studien är att undersöka pedagogers erfarenheter av vad förskolans utemiljö erbjuder
barnen.
Vi har valt att göra en kvalitativ studie och har där med valt att intervjua pedagoger för att
samla in material till vår studie.
Att delta i studien innebär att vi kommer till förskolan som du arbetar på för att utföra
intervjun. Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta mellan 20-30 minuter. Du som blir
intervjuad kommer att vara anonym, vilket garanterar att du inte kan bli identifierad. All
information som genereras kommer förvaras på ett säkert sätt. Oavsett anledning har du full
rätt att avbryta ditt deltagande och ta tillbaka ditt samtyckande.
Hälsningar Cecilia och Erika
Datum:
Deltagarens namn
___________________________________________________________________________
Deltagarens namnförtydligande
___________________________________________________________________________
Studenternas signatur
___________________________________________________________________________
Studenternas namnförtydligande
___________________________________________________________________________

Bilaga 2

Intervjufrågor till pedagoger i förskolan
1. Hur tänker du att förskolans utemiljö ska locka barnen till rörelse?
Vad gör barnen i sin utemiljö?

2. Vilka har varit delaktiga i utformningen av utemiljön?
Hur ofta ändrar ni om i utemiljön?
Varför ändrar ni i utemiljön/Varför ändrar ni inte något i utemiljön?
Beskriv barnens eventuella delaktighet i utformningen?
Varför är de delaktiga/inte delaktiga?
3. Vad är viktigt att tänka på vad gäller barnens utemiljö?

4. Vilka aktiviteter fångar barnens intresse?
Hur styrda/fria är barnen i sin lek i utemiljön?
Vad utvecklar barnen genom de olika delarna av utemiljön?

