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Syftet med denna studie bidrar till att belysa hur barn och pedagoger uppfattar förskolans 

utomhusmiljö med fokus på lek, lärande och inflytande. Följande frågeställningar har 

besvarats: Hur uppfattar barn och pedagoger förskolans utomhusmiljö med fokus på lek och 

lärande? Hur återspeglas barns inflytande i förskolans utomhusmiljö? 

Empirin till studien har samlats in via fokusgrupp och samtalspromenader där vi har tagit till 

vara på pedagoger och barns beskrivningar genom att ställa öppna frågor. Förskolan har valts 

via ett bekvämlighetsurval. Den insamlade empirin har analyserats utifrån Renstams och 

Wästerfors (2015) analysmodell: sortering, reducering, argumentering samt Lefebrves 

rumsteori. 

Resultaten visar att barn och pedagogers uppfattningar om utomhusmiljön till viss del 

överensstämmer men att det finns olikheter i hur de beskriver lek, lärande och inflytande. 

Utifrån barn och pedagogers uppfattningar om förskolans utomhusmiljöer med fokus på lek 

blev resultatet att det är en miljö där den fria leken dominerar. Barn och pedagogers 

uppfattningar om lärande skiljer sig åt, pedagogerna beskriver ett intellektuellt lärande medan 

barnen visar till övervägande del ett konkret lärande. Barnens inflytande återspeglas i 

verksamheten på så sätt att deras tankar samt idéer i den fria leken är central i förskolans 

utomhusmiljö och att pedagogerna vill ge barnen möjlighet till att uppleva självständighet. 

Barnen ansåg sig ha lite eller inget inflytande över utomhusmiljöns utformning utan att det 

var pedagogerna som till störst del bestämde. Dock så beskriver pedagogerna att även de har 

svårt att påverka den konkreta miljön.  
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Inledning  
 

Förskollärares ansvar är att skapa miljöer med pedagogiskt innehåll, som utmanar och 

stimulerar till lek samt aktivitet. Det ska finnas varierande miljöer så att barnen kan ta egna 

initiativ till lek samtidigt som det bör finnas introducerade aktiviteter från 

arbetslaget (Skolverket, 2018). Under den verksamhetsförlagda tiden i utbildningen har vi 

upplevt att det finns stor variation i hur förskolors utomhusmiljöer är planerade och hur de 

används. Norðdahl och Einarsdóttir (2014) menar att det till störst del är via förskolan som 

barn får möjlighet att vistas i dessa typer av utomhusmiljöer, det är därför viktigt att 

reflektera över vad de upplever genom dessa miljöer. Vi upplever att det är som i skolan där 

barnen springer av sig och får röra sig fritt under rasten, innan man åter kommer in till det 

som har betydelse för lärande och utveckling. Våra erfarenheter är att pedagogerna värderar 

inomhusmiljön högre och det är där den planerade verksamheten sker, trots detta så är det en 

vardagsrutin i förskolans verksamhet att vistas i utomhusmiljöer. Skolverket (2018) hävdar 

att förskolans utomhusmiljö ska erbjuda möjlighet till att vistas i olika typer av naturmiljöer 

och varierade aktiviteter är en förutsättning för att barn ska kunna utvidga sin lek. Det 

framhålls även att ett aktivt arbetslag kan främja barnen i deras lek och kommunaktion 

genom att uppmärksamma begränsningar, för att sedan utveckla strategier och miljöer som 

dämpar dessa begränsningar.  

 

Samtidigt så visar Skolinspektionen (2012) i sin rapport om kvalitetsgranskning att vissa 

förskolor inte ser några möjligheter till att förändra förskolans utomhusmiljö och har till 

synes gett upp om att skapa en miljö som bidrar till ökat lärande och kreativitet hos 

barnen. Vidare hävdar förskolans läroplan Skolverket (2018) att förskolans miljö ska 

organiseras på ett inspirerande sätt där barnens intresse ligger till grund för utformningen, där 

alla ges möjlighet till delaktighet. Utifrån tidigare erfarenheter samt litteratur har det väckt en 

nyfikenhet och ett intresse hos oss där vi har undersökt syftet med denna typ av miljö, vem 

den riktas mot och vad den bidrar till. I studien har vi uppmärksammat hur barn och 

pedagoger tar tillvara på förskolans utomhusmiljö samt närmiljöns resurser, på ett 

pedagogiskt sätt där barnens lek, lärande och inflytande är i fokus.  

 

 

https://www-tandfonline-com.proxy.library.ju.se/author/Einarsd%C3%B3ttir%2C+J%C3%B3hanna
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Bakgrund  
 

Teoretiskt perspektiv   

Teorin som ligger till grund för studien är rumsteori med tillhörande begreppen materiella 

rummet, ideologiska – institutionella rummet samt imaginära - affektiva rummet.  

 

Rumsteori  

Rum är laddade med mening och känslor, det kan vara inre själsliga rum, mindre del i 

bostäder, samtidigt som det kan vara avgränsade geografiska områden. Det finns några 

teoretiker som har bidragit till rumslig teori och vi kommer utgå från sociologen Henri 

Lefebvre (1901–1991) som ville värna om rummets betydelse (Rönnlund & Tollefsen 2016). 

Lefebvre hävdar att rum upplevs utifrån rumslig triad, hur rummet uppfattas, hur rummet är 

tänkt att användas och hur rummet faktiskt används (Lefebvre, 1992). Rum är ofta laddade 

med en betydelse som påverkar rummet, det är viktigt att dessa betydelser synliggörs. 

Känslan för rummet har stor betydelse, att känna sig ovälkommen kan göra att man håller sig 

borta från vissa platser. Däremot kan en känsla av välkomnade bidra till att man istället dras 

till platsen och vill tillbringa tid där (Rönnlund & Tollefsen 2016). 

Fortsättningsvis menar Rönnlund och Tollefsen (2016) att Lefebvres rumsteori utgår från tre 

dimensioner, den första dimensionen är det materiella rummet, den andra är det ideologiska – 

institutionella rummet och den sista är det imaginära - affektiva rummet. Den första 

dimensionen, det materiella rummet handlar om den fysiska och konkret byggda miljön. 

Materialet och miljön reglerar vilken kommunikation som sker i rummet på så sätt att den 

kan möjliggöra barns agerande samtidigt som den även kan skapa begränsningar för dem. 

Den andra dimensionen, det ideologiska – institutionella rummet handlar om människors 

tankar och idéer om vad rummet ska representera. Under denna dimension hamnar förskolor 

och skolor men även andra offentliga rum som exempelvis torg och parker. Offentliga platser 

som till synes kan se meningslösa ut kan med ny innebörd omvandlas till något meningsfullt. 

Det kan vara oviktiga offentliga skogsområden som kan bidra till stor betydelse för en 

förskola. Den tredje dimensionen, det imaginära - affektiva rummet benämns också som hela 

människans rum och innebär att det är känslor och erfarenheter som formar rummet. Det är 
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både ett subjektivt och konkret rum på så sätt att den byggda miljön och det sociala livet 

tillsammans skapar en platskänsla.  

De tre olika dimensionerna är inte hierarkiskt ordnade utan förhåller sig i relation till 

varandra. Betydelsefullt att komma ihåg vid skapandet av ett rum är att det inte enbart 

handlar om den fysiska miljön skapad av människan, utan att det sker i dialog mellan de tre 

dimensionerna (Rönnlund & Tollefsen 2016). 

 

Förskolans utomhusmiljö i tidigare forskning 

I detta kapitel om förskolans utomhusmiljö, i tidigare forskning inleds med en allmän del och 

övergår därefter i lek, lärande och inflytande utifrån tidigare forskning. Termer och begrepp 

som förekommer i studien finns bifogade som bilaga, se bilaga 1a.  

Davidsson (2006) hävdar att många barn uppskattar att vistas i utomhusmiljöer eftersom där 

finns det möjlighet för dem att själva bestämma vad de ska hitta på, medan när de är inomhus 

har de vuxna ofta redan bestämt hur miljön ska användas genom möbleringen och vilket 

material som finns att tillgå. Skolinspektionen (2012) finner dock i sin granskning stor 

variation hur förskolors utomhusmiljö är utformad, och i vilken grad den arbetas med på ett 

kreativt och utvecklande sätt. Genom att pedagogerna ökar sin medvetenhet och skapar 

miljöer som är utmanade och stimulerande så bidrar det till att barnens kreativitet i lek ökar. 

Vidare visar skolinspektionens resultat av granskningen att utomhusmiljön behöver 

uppmärksammas och att miljön behöver utformas utifrån barnens utveckling, lärande och 

anpassas till nuläget. Johansson (2003) hävdar att genom pedagogisk medvetenhet som 

innebär att pedagogerna reflekterar över verksamheten så kan man synliggöra och utveckla 

arbetssätt. För att det ska ske en utveckling i verksamheten så är reflektion, ambition och 

gemensamma tankar en förutsättning för arbetslaget. Mårtensson (2004) påstår att det finns 

platser som är värdefulla i barns lek som pedagogerna behöver vara medvetna om. För att 

dessa platser ska bli värdefulla måste det finnas ingångar så barn kan få tillträde till dessa.  

Utomhusleken konkurrerar idag mot ett stort antal andra aktiviteter. Nu för tiden är barn mer 

stillasittande och flera timmar spenderas framför olika typer av digitala skärmar så som TV 

och smartphones, därför krävs det att utomhusmiljön är lockande för att barnen ska vilja 

tillbringa tid i den (Mårtensson, 2004; Fjørtoft, 2001). Skolverket (2017) visar i sin statistik 

över barntäthet i svenska förskolor att 84% av alla 1–5 åringar är inskrivna I förskolan. 

Norðdahl och Einarsdóttir (2014) påstår att den utomhusmiljö som barn får chans att utforska 

https://www-tandfonline-com.proxy.library.ju.se/author/Einarsd%C3%B3ttir%2C+J%C3%B3hanna
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via förskolan är den utomhusmiljö de tillbringar mest tid i och som därför är mest känd för 

dem. Därför är det relevant att reflektera över vilka kunskaper barnen får chans att erfara.  

Mårtensson (2004) påstår att utevistelsen i förskolan kan upplevas rutinbunden som sker efter 

en inarbetad dagsrutin som finns i svenska förskolor. Desto äldre barnen blir, desto viktigare 

är det att de får tillgång till frizoner i miljön där de kan vandra omkring och tillägna sig dessa 

självständigt. I förskolan är det mycket tät social kontakt under dagarna där det behöver 

finnas plats för fysiska lekar. Planering av de utomhusytor som finns är därför värdefulla att 

ta vara på för att skapa glädje och rörelsefrihet. Björklid (2005) hävdar att en 

konfliktskapande faktor inom förskolan är miljöer som upplevs trånga. Mårtensson (2004) 

menar att förskolans gård kan upplevas som en gräns till en mer spännande omgivning vilket 

skapar frustration och vilja att få möjlighet att utforska andra naturrum. Norðdahl och 

Einarsdóttir (2014) påstår däremot att samtidigt som det finns en vilja till att fritt få utforska 

så vill barn känna behov av trygghet, vilket både närvarande pedagoger och förskolegårdens 

staket kan bidra till.  

Moser och Martinsen (2010) påstår att det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det gäller 

att ge barnen tillgång till stimulerande lekmiljöer utomhus. Ovan nämnda författare hävdar att 

den fria leken inte har ett tillräckligt pedagogiskt värde utifrån Skolverket (2018) mål och 

riktlinjer som verksamheten ska förhålla sig till. Fortsättningsvis så menar Moser och 

Martinsen (2010) att tid, storlek, innehåll och lämplighet är relevanta grundpelare i den 

fysiska miljön. Det saknas kunskap om hur förskolans utomhusmiljö används som resurs i 

den pedagogiska verksamheten.  

 

Lek 

Utomhusmiljön på förskolan är en plats som ska ge upphov till lek på många olika sätt, med 

både planerade och oplanerade aktiviteter samt miljöer. Viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv 

är att i utomhusmiljöer så finns det en risk att vissa barn blir exkluderade i leken då det ofta 

är större ytor att rör sig fritt på. Det finns även de barn som av olika anledningar har svårt att 

på egen hand konstruera lekar. I dessa fall är pedagogernas närvaro nödvändig för att stötta 

och hjälpa dem att utveckla färdigheter. Pedagogerna i förskolan påverkar vilka möjligheter 

för lek det finns att tillgå genom att konstruera kreativa miljöer (Engdahl, Brodin & 

Lindstrand, 2006). Det är inte bara hur miljön utformas som påverkar barns lek, även de 

regler som finns påverkar hur miljön används och vad barnen tillämpar. Barn behöver få 

https://www-tandfonline-com.proxy.library.ju.se/author/Einarsd%C3%B3ttir%2C+J%C3%B3hanna
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tillfällen att utveckla sin egen sociala miljö där vuxna kan agera som stöd genom att skapa 

miljöer, dessa miljöer behöver vara tillåtande för att fantasi ska kunna flöda och bidra till 

barns lekvärldar (Davidsson, 2006).  

Det bör finnas en omväxling av saker i miljön att göra som utmanar barnen på olika sätt. 

Utemiljön inbjuder till lekar som inte är tillåtna i en inomhusmiljö som exempelvis, klättring 

och springning och det bidrar till barns utveckling. Utomhusmiljön erbjuder möjligheter för 

barnen att utforska utifrån deras tidigare erfarenheter, att pröva deras idéer och testa på 

utmaningar som de kanske inte kan i andra miljöer. Barn leker gärna där vuxna inte förväntar 

sig att de ska leka och de drar sig gärna till hemliga, undanskymda platser där de kan få 

upptäcka, utforska samt konstruera meningsfulla lekar genom självständighet (Brodin & 

Lindstrand 2008; Moser & Martinsen 2010). Niklasson och Sandberg (2010) menar dock att i 

de flesta fall är utomhusmiljön på förskolor inte designad med undanskymda platser, vilket 

troligtvis utgår från ett personalperspektiv där man på grund av ansvarskänsla vill ha 

överblick och kontroll.  

Därför bör naturmiljöerna runt förskolan ses som en resurs som kompletterar förskolegården 

där barnen ges möjlighet att utforska och upptäcka. Trots detta upplever förskollärare att 

leken ofta blir begränsad till förskolans gård eftersom personalbrist hämmar deras 

möjligheter att lämna tryggheten på gården (Björklid, 2005).  

 

Lärande 

Moser och Martinsen (2010) påstår när det gäller pedagogiska utrymmen som stimulerar 

barns lek och lärande så är utomhusområden värdefulla. Utifrån hur dessa miljöer är 

planerade och utformade kan de förbättra eller begränsa vilka möjligheter barn får tillgång till 

att lära sig. Fortsättningsvis menar de även att det ska vara tillåtande miljöer som går att 

relatera till på olika sätt vilket bidrar till stor betydelse för barns meningsskapande. Rönnlund 

och Tollefsen (2016)  menar att meningsskapande platser sker genom människor.  

Medan vissa platser uppfattas som trygga och ger en känsla av samhörighet ger andra en 

känsla av hot eller avvisande. Platser tillskrivs även mening. Genom deras fysiska och 

estetiska egenskaper, samt de aktiviteter, erfarenhet och känslor som människor förknippar 

med dem, sker ett meningsskapande. (Rönnlund & Tollefsen, 2016, s.84)  

Skolverket (2019) menar att förskollärare är i allmänhet medvetna om att det är gynnsamt för 

barn att vistas i utomhusmiljöer. Däremot så hävdar Miranda, Larrea, Muela och Barandiaran 
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(2016) att dessa områden är underskattade och behöver utvecklas för att skapa funktionella 

miljöer som bidrar till lärande och utveckling. Brodin och Lindstrand (2006) samt Miranda et 

al. (2016) menar att utomhusmiljön utifrån ett lärande perspektiv under många år har 

undervärderats och ses som en plats där fri lek dominerar. Fortsättningsvis menar ovan 

nämnda författare att inomhusmiljön har en högre status och där sker ett lärande av större 

betydelse. Utomhusmiljön anses vara en plats där man kan pausa från det som anses viktigt 

med möjlighet att springa av sig.   

Davidsson (2006) menar att på samma sätt som inomhusmiljön anses betydelsefull för barns 

utveckling och lärande så bör även utomhusmiljön anses som betydelsefull. Davidsson (2008) 

hävdar även att utformningen av den fysiska miljön kan öppna upp för lärande men den kan 

även skapa begränsningar för barnet. Mårtensson (2004) lyfter att det är lättare att observera 

lärande genom lek i utomhusmiljö, eftersom där finns inga stängda rum och man kan närma 

sig leken utan att störa.   

Moser och Martinsen (2010) menar att platsen är betydelsefull för lärandet och bör anpassas 

till den miljön man vistas i. Verksamhet ska utgå från förskolans läroplan som innehåller 

strävansmål att förhålla sig till, delar om till exempel naturvetenskap kan med fördel 

genomföras i utomhusmiljön där platsen blir meningsfull för lärandet.  

 

Inflytande  

Genom att ge barnen inflytande blir de aktiva medskapare av förskolans miljö. Pedagogernas 

roll är inte att påverka barnen utifrån ett bestämt syfte utan att istället tillsammans med dem 

bygga upp en verksamhet som främjar barnens villkor (Halldén, 2005). Björklid (2005) 

hävdar att det handlar inte bara om att ge barnen möjlighet till att utrycka sig, utan 

pedagogerna behöver ta emot deras tankar och se dem som en grundläggande resurs i 

förändringen. Genom att förhålla sig och aktivt utforska sin närmiljö bidrar det till kunskap 

som är betydelsefull att ha när det gäller inflytande till förändring, eftersom det är svårt att 

förändra något man inte har kunskap om. Davidsson (2006) påstår att det är sällan som 

utomhusmiljön utformas utifrån att matcha barnens tankar om hur den ska se ut, utan där 

dominerar vuxnas tankar. Gården ska utformas på ett sådant sätt så den passar alla som ska 

vistas där för att skapa meningsfulla relationer. Lindblad (1993) se Davidsson (2006) menar 

att om vuxna börjar ta över hur utomhusmiljön ska utformas så berövar man barnen på det 

enda området som de direkt kan påverka. Fortsättningsvis så menar Davidsson (2006) att 
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många barn uppskattar att vistas i utomhusmiljöer eftersom där finns det möjlighet för dem 

att själva bestämma vad de ska hitta på, inomhus har de vuxna ofta redan bestämt hur miljön 

ska användas. Emilson (2007) menar att barns inflytande står i relation till pedagogernas 

förhållningsätt, det finns därför variation när det gäller vad barn har möjlighet att ha 

inflytande över.  

Barnens inflytande i vart de väljer att leka under dagen beror på hur miljön är utformad, 

vilket material som finns att tillgå samt pedagogernas förhållningsätt. Materialet i 

utomhusmiljön har inte samma förutbestämda användningsområde som mycket av de 

material som finns att tillgå i inomhusmiljön. Det ger barnen inflytande över hur de kan 

använda utomhusmiljön som tillgång i deras lek (Davidsson, 2008). Både ålder och kön har 

en påverkan på hur de tillämpar miljön i deras lek (Davidsson, 2006).  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte   

Syftet med studien är att belysa hur förskolans utomhusmiljö uppfattas av barn och 

pedagoger genom deras beskrivningar om utomhusmiljön, med fokus på lek, lärande och 

inflytande.  

 

Frågeställningar 

Hur uppfattar barn och pedagoger förskolans utomhusmiljö med fokus på lek och lärande?  

Hur återspeglas barns inflytande i förskolans utomhusmiljö? 
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Metod  

 

I detta kapitel beskrivs hur insamlingen av litteraturen gick till, val av metod, urval, 

genomförandet, databearbetning och analysmetod, tillförlitlighet samt etiska aspekter.  

 

Insamling av litteratur  

Insamling av litteratur har skett via söktjänsterna Primo och Eric. Sökord har vart förskola, 

utomhusmiljö, förskolegård, inflytande, preschool, children, outdoor environment, teachers 

attitudes och influence. Dessa sökord har kombinerats på olika sätt för att finna relevanta 

artiklar. Utifrån de artiklar vi läst så har kedjesökning via olika artiklars referenslistor varit en 

stor del i vår litteraturinsamling.  

 

Val av metod  

Svensson och Ahrne (2015) menar, för att komma nära respondentens uppfattningar så bör 

man göra en kvalitativ studie. Utifrån ovan nämnda författare så anser vi att en kvalitativ 

studie är lämplig att använda utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilka handlar om att 

belysa barn och pedagogers uppfattningar. Källström Carter (2015) menar att “Vuxnas 

antaganden om vad barn erfar och hur de tänker om och hanterar sina upplevelser är inte 

tillräckliga, utan barns erfarenheter och perspektiv är nödvändiga i forskning om barns villkor 

i samhället” (s.68).  

Fortsättningsvis menar Svensson och Ahrne (2015) samt Klerefelt (2016) att 

samtalspromenad och fokusgrupp som metod för datainsamling bidrar till att deltagarna blir 

delaktiga. Vi har därför valt att använda dessa metoder vilket avsiktligen har bidragit till att 

deltagarna fått möjlighet att framföra sina åsikter och tankar. Datainsamlingen från 

pedagogerna kommer ske via fokusgrupp och via samtalspromenader från barnen.  

I båda intervjumetoderna används öppna frågor. Denscombe (2018) hävdar att genom de 

öppna frågorna så får respondenten själv möjlighet att utforma ett svar som hen tycker är 

passande, här kan svarets längd och innehåll variera mellan de olika respondenterna.  

Enligt Dahlin-Ivanoff (2015) så är fokusgrupp fördelaktigt att använda eftersom det kan föra 

fram flera olika perspektiv på ett och samma ämne, det kan även bidra till att ny kunskap eller 

att den tidigare kunskapen utvecklas. För att skapa diskussioner och väcka tankar är öppna 
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frågor och nyckeldiskussionsfrågor passande att använda i en fokusgrupp. De bör vara 

fokuserade mot studiens syfte. Samtalet styrs utav en moderator vars uppgift är att stimulera 

deltagarna till en gruppdiskussion. Utifrån Dahlin-Ivanoff (2015) har vi därför valt att 

använda stimulimaterial under fokusgruppen vars tanke är att bidra till och utveckla samtalet. 

Denscombe (2018) menar att antalet deltagare i en fokusgrupp varierar, det bästa tänkbara 

antalet är mellan sex till nio deltagare men vid mindre forskningsprojekt är antalet ofta färre. 

Dahlin-Ivanoff (2015) hävdar att mindre fokusgrupper kan vara mycket effektiva eftersom 

samtalets resultat beror mer på deltagarnas engagemang än på gruppens storlek.  Madriz 

(2000) se Dahlin-Ivanoff (2015) påstår att fokusgrupp även bidrar till heuristisk process. “En 

heuristisk process innebär att man kan lära sig saker som kan användas som underlag för att 

fatta beslut och hantera problem” (s.84).  

Liksom Klerefelt (2016) använder vi förutom ett dialogiskt samtal också oss av en kamera för 

att ta bilder under samtalspromenaderna. Bilderna omfattar det deltagarna vill förmedla till 

oss genom deras val av bilder. Fortsättningsvis utifrån författarens beskrivning av 

samtalspromenaden så har vi använt öppna frågor. Eriksson – Zetterqusit och Ahrne (2015) 

anser att sex till åtta personer är ett lämpligt antal att intervjua, utifrån detta så har vi därför 

valt att intervjua åtta stycken barn i denna studie. Ovan nämnda förförfattare menar att detta 

antalet intervjuer ökar säkerheten då de svar man erhåller är förhållandevis oberoende av 

deltagarnas individuella uppfattningar.  

 

Urval  

Urvalet av intervjuobjekt beror på forskningsfrågan och i detta fall utgår forskningsfrågan 

från barn samt pedagogers uppfattningar. Därför har intervjuobjekt valts från dessa båda 

grupper av människor så som beskrivs av (Svensson & Ahrne, 2015). Urvalet har skett via ett 

bekvämlighetsurval som innebär att personer i vår närhet har valts för att medverka i studien. 

Denscombe (2018) påstår att det är fördelaktigt att använda denna typ av urval när det finns 

snäva tidsbegränsningar att förhålla sig till. Dahlin-Ivanoff (2015) hävdar att om personer 

sedan tidigare känner varandra så skapas förtroendefulla miljöer lättare, där det finns 

möjligheter att diskutera tankar och åsikter. Eriksson – Zetterquist och Ahrne (2015) menar 

att respondenten behöver vara trygg för att kommunicera så att samtalet blir givande för 

studien. I och med att vi sedan tidigare har en relation till förskolan upplever vi att detta har 

bidragit till ett öppet klimat, där deltagarna delade med sig av sina beskrivningar och 

uppfattningar. 
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Förskolan som ingår i studien är belägen i utkanten av en förort till en medelstor stad i södra 

Sverige. Avdelningen har barn i ålder fyra till sex år där delar av barngruppen har varit med 

och medverkat. Vi valde denna ålder på barnen då det är deras uppfattningar och 

beskrivningar vi genom forskningsfrågorna vill komma fram till. Det krävs möjlighet till 

förståelse och att kunna uttrycka sina uppfattningar.  

 

Genomförande 

Datum och tid för intervjuerna avtalades i samråd med berörd avdelning på förskolan en 

vecka innan de ägde rum. Vid avtalat tillfälle fanns det tio barn på avdelningen som alla fick 

vara med på en introduktionssamling. Sedan tidigare hade vi bestämt att intervjua åtta barn 

genom samtalspromenader och därför valdes åtta barn med samtycke ut för att medverka i 

studien. Dessa åtta barn deltog i samtalspromenaderna. Vi valde ändå att låta alla tio barnen 

vara med under samlingen för att inte exkludera någon samt att vi ville presentera oss för dem 

och berätta vad vi gjorde på deras förskola. Introduktionssamlingen hölls utomhus eftersom 

barnen redan var ute och lekte när vi kom. Under samlingen presenterade vi oss, berättade 

vad vi gjorde där och vad som skulle hända under förmiddagen. Vi visade upp de olika 

objekten som skulle användas under samtalspromenaderna, så som mobiltelefon, kamera, 

penna och papper. Mobiltelefonen användes till ljudinspelning av intervjun, kameran 

användes av barnen för att ta kort på utomhusmiljön och papper och penna användes för att 

föra fältanteckningar. Mobiltelefonen som användes till ljudinspelning var vår egen och 

kameran hade vi fått låna av förskolan. Efter avslutad samling frågade vi barnen om de ville 

hjälpa oss med att berätta om deras utomhusmiljö utifrån frågor som vi ställde till dem. 

Barnen var nyfikna, de ville gärna hjälpa oss att berätta och visa deras utomhusmiljö. Under 

samtalspromenaden fick barnen en och en följa med oss och vi frågade återigen om de ville 

delta, alla de tillfrågade svarade ja på den frågan. De andra barnen fick under tiden leka på 

gården tillsammans med ordinarie personal i väntan på deras tur. Under intervjun förfogade 

barnet över kameran. Vi hade nio stycken grundfrågor som barnen fick svara på och vi ställde 

förtydligande frågor om barnen inte uppfattade frågan eller om vi ville ha mer utförliga svar. 

Frågorna bifogas som bilaga, se bilaga 3b. En av oss studenter förde under 

samtalspromenaderna fältanteckningar som användes som stöd vid transkriberingen, medan 

den andra ansvarade för inspelningen. Vi turades om att ställa frågor till barnen.  

Utifrån frågorna som ställdes tog barnen oss till flera olika ställen i utomhusmiljön, flera av 

barnen valde att visa oss deras skog som låg i närheten, andra ville stanna och visa gården (se 
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figur 3). Längden på intervjuerna samt innehållet varierade utifrån barnens berättande. 

Samtalspromenaderna varade mellan 10–20 minuter. Tyvärr misslyckades två inspelningar då 

mobiltelefonen krånglade men eftersom en av oss studenter förde fältanteckningar så kunde 

vi ändå använda oss av dessa i vår studie. Efter detta så valde vi att byta mobiltelefon till 

ljudinspelningen för att försöka förhindra att det skulle ske igen. 

Vår tanke var att hinna med alla barnen under samma dag, men det tog längre tid än beräknat 

och vi hann med sex av de åtta tilltänkta barnen. En ny dag med förskolan bestämdes och vi 

kunde slutföra resterande samtalspromenader. Eftersom det gått över en vecka sedan vi sist 

besökte förskolan så valde vi att tillsammans med de sista deltagarna till 

samtalspromenaderna kort återberätta den tidigare introduktionssamlingen. Eftersom två av 

samtalspromenadernas inspelningar vid tidigare tillfälle hade misslyckats så valde vi därför 

att stryka dessa intervjuer i studien då vi vid transkriberingen upplevde att inspelningarna gav 

mer än enbart fältanteckningarna. Vi valde därför i samråd med avdelningens pedagoger att 

intervjua två barn som sedan tidigare var bestämt, samt två barn till genom 

samtalspromenader för att få ihop det tilltänka antalet på åtta intervjuer. Vid andra tillfället 

genomfördes därför fyra stycken samtalspromenader. Vid det första tillfället hade vi 

tillsammans genomfört intervjuerna, men detta ändrade vi på till det andra tillfället och 

genomförde intervjuerna enskilt, en student per barn. Förändringen skedde på grund av att vi 

behövde förhålla oss till en viss tid. Vi upplevde att det fungerade väl så bra, eftersom vi fått 

rutin vid denna typ av genomförande.  

Fokusgruppen genomfördes efter att de åtta samtalspromenaderna var färdiga. I fokusgruppen 

medverkade tre pedagoger från förskolan och av dessa är två utbildade legitimerade 

förskollärare samt en utbildad barnskötare. Under samtalet agerade vi båda moderatorer för 

att leda samtalet utifrån frågor. Samtalet byggde på samma grundteman som de tidigare 

genomförda samtalspromenaderna och stimulimaterialet utgjordes av barnens bilder och 

berättelser. Frågorna finns bifogade som bilaga, se bilaga 3a. Efter godkännande av 

deltagarna genomfördes intervjun och spelades in med en mobiltelefon. En anonymiserad 

transkribering av fokusgruppen lämnades till deltagarna, där de har getts möjlighet att ta del 

av samtalets resultat samt ge synpunkter och förtydligande. Vid återkopplingen valde 

fokusgrupp deltagarna att inte tillägga något.  
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Databearbetning och analysmetod 

Utifrån Eriksson – Zetterqusit och Ahrne (2015) har intervjuernas innehåll skrivits ut i form 

av transkribering, därför att författarna menar på att detta skapar ett underlag för analys.  

Så som Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver analysmetod så har den transkriberade 

empirin tolkats utifrån sortering, reducering och argumentering. Fortsättningsvis utifrån 

tidigare nämnda författares analysmetod så har sortering skett för att finna gemensamma 

teman i det insamlade materialet, för att kunna strukturera och organisera. Reducering har 

skett utifrån studiens syfte och frågeställningar för att sålla bort sådant som inte är relevant 

för studien. Det insamlade och analyserade materialet ligger till grund för att argumentera 

utifrån studiens syfte. Vi har även bearbetat datan utifrån Lefebrves rumsteori (Rönnlund & 

Tollefsen, 2016) vid analys av materialet. 

 

Tillförlitlighet 

Som tillförlitlighet till studiens resultat har vi utifrån Ahrne och Svensson (2015) valt att 

använda återkoppling till fältet i form av att de intervjuade pedagogerna i fokusgruppen fick 

möjlighet att ta del av transkriberingen. Ovan nämnda författarna menar på att detta främjar 

resultatet på så sätt att pedagogerna ges möjlighet att förklara och utveckla deras åsikter 

utifrån vad som framkom under samtalet. Fortsättningsvis menar författarna att denna typ av 

återkoppling kan betraktas som en kvalitetssäkring och även berika studien.  

 

Etiska aspekter 

Studien har genomförts utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt individskyddskravet.  

Utifrån informationskravet så har berörda parter inom förskolan informerats via 

informationsbrev som riktas till förskolans ledning, pedagoger, vårdnadshavare och barnen 

där syfte och tillvägagångsätt har skrivits fram. Samtyckeskravet kräver inhämtning av 

samtycke från alla medverkande. Utifrån konfidentialitetskravet och anonymisering så har 

personuppgifter, förskolans namn och läge hanterats med varsamhet och förvaras så att 

utomstående inte kan ta del av dessa uppgifter. Med hänsyn till detta krav så har all data som 

samlats in anonymiserats vilket bidrar till att alla möjligheter till att identifiera tagits bort, 
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detta gäller även vid transkriberingen. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet 

enbart kommer att användas till studiens ändamål och kommer inte föras vidare eller lånas ut 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har valt att skriva fram detta krav i informationsbrevet, utan 

samtycke från deltagarna har de inte använts i studien.  

Eftersom det är omyndiga barn som har medverkat i studien så har vi utifrån Vetenskapsrådet 

(2002) samtyckeskrav samt Källström Cater (2015) att intervjua barn, behövt 

vårdnadshavares samtycke för att barnen skulle få delta. Trots att vårdnadshavares samtycke 

fanns så var det upp till barnet själv att i slutändan välja om de ville medverka. Samtycke från 

förskolans ledning, pedagoger och vårdnadshavarna har skett skriftligt via 

samtyckesblanketter och muntligt från barnen. Samtyckesblanketterna har även fungerat som 

ett informationsbrev och finns bifogat som bilagor, se bilaga 2a-c. Källström Cater (2015) 

menar att i så stor utsträckning som möjligt ska deltagarna informeras om studiens innehåll 

och tillvägagångsätt, vilket har skett via informationsbrev samt en introduktionssamling 

riktad till barnen.  

Tidigare nämnda huvudkrav är grundläggande delar till individskyddskravet. Det innebär att 

de deltagare som medverkar i studien inte utsätts för något som kan skada eller kränka dem 

(Vetenskapsrådet, 2002) 
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Resultat  
 

Syftet med studien var att genom barn och pedagogers beskrivningar belysa hur 

utomhusmiljön uppfattas utifrån lek, lärande och inflytande. Studien utgår från två 

forskningsfrågor om hur barn och pedagoger uppfattar förskolans utomhusmiljö med fokus 

på lek och lärande? Samt, hur återspeglas barns inflytande i förskolans utomhusmiljö? 

Resultatet baseras på intervjuer genomförda genom samtalspromenader och fokusgrupp. 

Resultatdelen består av en beskrivning av förskolans utomhusmiljö, lek, lärande, inflytande. 

Den fortsätter sedan med en sammanfattning om barnens bilder och pedagogernas tankar 

samt en avslutande del om pedagogernas medvetenhet.  

 Nedan förekommer citat hämtade från fokusgruppen där deltagarna benämns som pedagog 

1–3 och ur samtalspromenaderna där deltagarna benämns som barn 1–8.  

 

Beskrivning av förskolans utomhusmiljö  

Datainsamlingen har skett på en förskola där cirka 30 barn delar på uppskattningsvis 800m2 

förskolegård som är uppdelad i två delar. Gårdens framsida är cirka 500m2 och baksida är 

cirka 300m2, vilka är delade av förskolans byggnad samt staket. Förskolan är belägen på 

landsbygden med närhet till skog, natur och boskapsdjur. Närområdet består av skog, 

åkermark och betesmark. En del av skogen i närheten av förskolan har de fått möjlighet att 

använda utifrån deras behov och intressen, där finns det bänkar, grillplats och vindskydd. 

Under sommarhalvåret är de äldre barnen enligt pedagogernas uppskattning ute omkring 70% 

av dagen. Pedagogerna upplever att de yngre barnen vistas något längre tid utomhus då deras 

vila är belägen utomhus i skrindor.  
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  Figur 1: Visar framsidan på förskolans gård, procenten är ungefärlig uppskattad ytarea.  

 

Gården framsida består av en stor öppen yta utan nivåskillnader. Den innehåller rutschkana 

av mindre modell, sandlåda, utomhuskök, lekhus, odlingslådor, en träkub, fjädergunga, buss i 

trä, bro, förråd som innehåller typiskt förskolematerial så som cyklar, hinkar och spadar samt 

träd som bidrar till skydd och skugga. Därtill finns en kanin som barnen får hjälpa till att 

sköta om. 

 

Figur 2: Visar baksidan på förskolans gård, procenten är ungefärlig uppskattad ytarea. 

 

Gårdens baksida är något mer kuperad, där det finns nivåskillnader. Den består av grönyta 

med en mindre sandlåda, en kulle av större slag, grillplats, lekhelikopter och även skjul där de 

yngsta barnen har vila. 
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− Om vi uppfattar er rätt så verkar det som att ni inte använder gårdens baksida så mycket, finns det 

någon anledning till detta? (Student) 

− Just nu känner vi inte ett behov av det, tidigare år har det varit nödvändigt att dela barngruppen för att 

skapa lugn. (Pedagog 3) 

Avdelningen har byggt en utomhusateljé, innehållande snickarbänk och staffli där tanken är 

att de skall användas som resurs till förskolans övriga miljöer. Pedagogerna ser även deras 

närmiljö som en resurs till förskolegården. De uttrycker det positivt att det finns möjlighet till 

variation i utomhusmiljön och framförallt närheten till skogen.  

− Jag skulle säga att våran miljö är idyllisk, just att den är ute på landet med hästgård, åkrar och att det 

finns olika alternativ. (Pedagog 1)  

− Den här gruppen är ju taggade på att gå till skogen (Pedagog 3) 

− Ja de gillar ju det, det är fritt och det blir andra lekar och det blir andra sociala sammanhang. (Pedagog 

2) 

Under samtalspromenaderna var barnen ivriga och ville gärna visa och berätta om deras skog. 

Både hos barnen och hos pedagogerna upplevdes skogen som en trivsam plats. I sex av åtta 

intervjuer med barnen ville de visa något i skogen, både utifrån temana lek, lärande och 

inflytande. 

− Kan du ta mig till den platsen där du gillar att leka? (Student) 

− Ja, det är i skogen (Barn 7) 

− Kan du ta mig till en plats där man kan lära sig något? (Student) 

− I skogen (Barn 6) 

− Finns det något hemligt ställe du brukar gå till, kan du visa oss? (Student) 

− Till skogen, jag vill visa något för er i skogen (Barn 2) 

 

Figur 3: Visar vad barnen i deras utomhusmiljö valde att ta kort på under samtalspromenaderna. 
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Pedagogerna kände sig begränsade över att kunna lämna gården. Det sker mycket samverkan 

mellan avdelningarna där de hjälps åt med barnen under utevistelsen samt att pedagogerna 

ska ha rast. Pedagogerna menar på att planering är en viktig del för att komma ifrån de 

inarbetade rutinerna. 

Ingen av de intervjuade barnen hade någon plats som de medvetet valde att inte vistas på. 

Barnen fick frågan om de kunde visa oss någon plats som de av olika anledningar inte gillar 

att vistas på. Det fanns platser som vissa barn tyckte var tråkiga av olika anledningar, det 

kunde till exempel vara för lite leksaker eller platser som var tråkiga när det inte fanns 

vattenpölar. Pedagogerna upplever inte heller att det fanns platser i deras utomhusmiljö som 

barnen av olika anledningar undvek. Däremot fanns det vissa barn som associerar platsen till 

tidigare händelser  

− Det är de här grenarna man får i ansiktet. (Barn 1) 

− Varför gillar du inte dem? (Student) 

− Om jag går nära så har de rivit mig i ansiktet, det gör ont. (Barn 1)  

I det här fallet så var hen väldigt exakt när hen visade vilka grenar det gällde. 

− Finns det någonstans utomhus du inte gillar att vara, kan du visa? (Student) 

− Kuben (Barn 2) 

− Varför inte det? (Student) 

− Jag och en kompis lekte där, då gjorde vi något man inte fick. Då sa fröken till oss (Barn 2) 

 

Lek  

En utgångspunkt i studien är lek, vilket är en väsentlig del i förskolans dagliga verksamhet. 

Både barnen och pedagogerna har fått svara på frågor som berör temat lek.  

Barnen har fått visa oss platser där de uppskattar att leka och även olika föremål som de gillar 

att leka med. Av de åtta intervjuade barnens så valde tre av dessa att visa platser i skogen där 

de gillade att leka, tre stycken baksidan på gården och två stycken framsidan på gården. Trots 

att det inte var så stor geografisk spridning så varierade svaren gällande plats inom dessa 

geografiska områden. De visade även en mängd olika lekar så som Musse och helium, fotboll 

och Spiderman som skedde under den utomhuslagda verksamheten. Vid frågan som handlade 

om att visa ett föremål man gillar att leka med, så visade alla saker som finns att tillgå på 

förskolansgård. Övervägande del var fordon, exempelvis cyklar, leksakslastbil och 

lekhelikopter men även djur och dockor finns i svaren.  



  
 

19 
 

Gällande pedagogernas fråga med utgång i barns lek fick de reflektera över deras roll samt 

hur leken organiseras. Pedagogerna upplevde att det oftast blir fri lek som dominerade i 

utomhusmiljön 

− [...] men det blir kanske mer fri lek ofta ute, att dom själva väljer. (Pedagog 3) 

 

Tillsammans med den fria leken gav pedagogerna barnen redskap genom att introducera och 

inleda olika sorters lekar och aktiviteter som exempelvis röris, konstruktionslekar och 

regellekar. Däremot så var detta inga lekar som barnen nämnde för oss. Pedagogerna menar 

att genom att de har introducerat lekar så har det bidragit till att barngruppen självständigt 

organiserat liknande lekar.  

− Kom alla nu leker vi det här, vill ni vara med? Det är de fantastiskt bra på. (Pedagog 3) 

− Ja, den här gruppen är lekskickliga. (Pedagog 2) 

  

Under begreppet lek har vi även valt att lägga in temat hemlig plats som blev en central del i 

den insamlade empirin. Barnen fick frågan där vi bad dem ta oss till en hemlig plats, där man 

kan få chans att uppleva självständighet och en känsla av att vara ifred. Nedanstående citat är 

hämtade från en situation där barnet visar och berättar om sin hemliga plats.  

− Vad brukar ni leka här? (Student) 

− Vi leker inget här, men låtsas att vi har vapen här. (Barn 3) 

− Oj, det lät läskigt (Student) 

− Det är bara pinnar (Barn 3) 

Barnen visar stort intresse i att visa deras hemliga platser, sex av åtta visar olika platser i 

skogen där fem av dessa var kojor. De resterande två platserna var på förskolans gård men i 

skymundan där barnen upplevde att de fick tillägna sig platsen ostört.  

− Kan du ta mig till ett hemligt ställe du brukar gå till? (Student) 

 

− Det är långt här borta, man får följa stigen – den där kojan (Barn 1) 

− I kojan i skogen, där ser inte fröknarna (Barn 7) 

− I skogen, vid en bäck och vid en koja, två stycken bäckar (Barn 5) 

− Jag har en hemlig skog som man går längre bort till (Barn 2) 

− Ja, här är det hemliga stället (koja) (Barn 4)  

− Här, överallt (bakom hus) (Barn 8)  
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− Man måste se fröken (Barn 6) 

− Jag brukar vara med några kompisar där (Barn 3) 

Pedagogerna kunde se en brist av dessa platser på deras gård och utifrån barnen kunde de 

uppleva att det finns en saknad av små kryp in och rum.  

− Finns det något ni känner saknas? (Student) 

− […] rum i utemiljön. (Pedagog 3) 

− Ja det kan jag tänka mig, men liksom mer mysiga och ombonade platser kanske. Kanske inte bara det 

här öppna (Pedagog 1) 

Samtidigt som dessa undanskymda platser saknas så menade pedagogerna på att det finns en 

trygghet att förhålla sig till. Där de upplevde en dubbelhet i undanskymda platser då de som 

pedagoger vill veta vad som händer och sker. Pedagogerna har erfarenhet av att det kan 

förekomma opassande lekar och därför är säkerheten för barnen den främsta förutsättningen 

att ta hänsyn till. Under fokusgruppen framkom det att pedagogerna ville känna transparens 

till platser, där barnen får uppleva integritet. 

 

Lärande  

Fortsättningsvis så fick barnen och pedagogerna frågor utifrån temat lärande. Barnen fick 

svara på frågor om vad de har lärt sig, vad man kan lära sig och om något är svårt. Med 

hänsyn till de svar som barnen gav oss under samtalspromenaderna gick det att se att barnen 

har lärt sig att förhålla sig till vilka regler som finns på förskolan. Många av dessa svar visar 

vilka ytor barnen hade att förhålla sig till under utevistelsen. Man fick inte gå utanför staketet 

själv, på åker får man inte vistas för tillfället därför att traktorn körde där. I skogen fanns det 

fasta gränser åt vissa håll, samt att man är tvungen att kunna se pedagogerna. Ett annat 

lärande som återkom i flera av intervjuerna var att klättra, både i träd och på stenar. Genom 

ett pågående projekt lär de sig att bygga kojor i skogen. Två av barnen har även lärt sig att 

spela bollsporter på förskolans gård och ett barn har fått ökad kunskap om myror.  

Eftersom gården är placerad på landet så menar pedagogerna att barnen får tillgång till ett 

annat lärande än vad som naturligt sker i en mer traditionell förskola, inne i ett samhälle. De 

försöker fånga lärandet i spontana händelser på förskolan. Barnen har berättat för 

pedagogerna om deras funderingar kring exempelvis hästarna som går i hagen eller traktorn 

som kör förbi, genom det så försöker pedagogerna tillsammans med barnen samtala till nytt 

eller förändrat lärande på ett naturligt sätt.  
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− Jag tänker att det sker ett lärande när barnen är nyfikna och att det är dem som har skapat ingången. 

(Pedagog 2) 

Pedagogerna är medvetna om barnens önskan efter att få klättra och de känner att deras gård 

begränsar. I skogen upplevde de att klättring på olika naturobjekt är något som barnen 

värdesätter och som de gärna spenderar tid på. När de inte har möjlighet att gå iväg till 

skogen klättrar de istället på sådant som enligt pedagogerna inte är så bra att de klättrar på, så 

som staket och lekhus.  

 

Inflytande  

Det sista temat som resultatet utgår ifrån är inflytande. Barnen fick visa och berätta om deras 

önskningar, möjlighet att påverka samt om det var något de vill ändra på i deras 

utomhusmiljö. 

I barnens önskningar går det att se stor variation utifrån intressen, både lämpligt 

förskolematerial som mer hinkar, leksaksbilar och klätterställningar, men även sådant som 

inte passar så bra in i ett förskolesammanhang som exempelvis fyrhjulig motorcykel och en 

riktig leopard. Barnen berättade även om en saknad över sådant som gått sönder eller 

försvunnit som de tidigare brukade leka med. Under intervjuerna framkom det att de inte 

upplever så stor möjlighet att påverka, men att de ibland får önska. Det de får chans att 

påverka är vilken önske-lunch som serveras utomhus samt vart man vill leka någonstans på 

gården. Enbart ett barn ansåg sig ha inflytande när det gällde utomhusmiljön, övriga barn 

menade på att pedagogerna bestämde men även personen som ägde marken där förskolan var 

belägen.  

− Får du vara med och bestämma när ni är ute? (Student) 

− Vart vi ska leka (Barn 3) 

En del som pedagogerna anser viktigt gällande inflytande i utomhusmiljön är att barnen ska 

ha möjlighet att vara självständiga på så sätt att materialet ska vara tillgängligt för dem. 

− […] ute på gården att de själva ska kunna ha den förmågan att själva hämta sin spade, ta sin 

cykelhjälm. Det är ju ett inflytande och en delaktighet att kunna klara sig själv. Att vara självständig 

tänker jag. (Pedagog 2) 

Det var inte bara barnen som upplevde att de hade liten möjlighet att påverka utomhusmiljön 

utan även pedagogerna, de upplevde begränsningar i utformandet av utomhusmiljön framför 

allt på förskolegården. Pedagogerna beskrev att de inte hann med, svårt att finna finans samt 
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att gården inte ägs av förskolan. Därför kan de inte göra vad de vill, utan behöver ha 

godkännande innan förändringar kunde ske. Pedagogerna förklarade att de arbetar med 

barnråd på förskolan, där barnens önskningar lyfts samtidigt som de utgår från vad som är 

möjligt att genomföra. 

 

Sammanfattning  

Barnens bilder och pedagogernas tankar  

Det gemensamma intresset för skogen framkom via pedagogernas berättande under 

fokusgruppen där de flertalet gånger uttryckte att det var en miljö de uppskattade att vistas i. 

Det barnen berättade verbalt och deras bilder var till stor del fokuserat till skogen. Även 

klättring var ett huvudämne som nämndes av både barnen och pedagogerna. Genom att ställa 

barnen och pedagogernas resultat i dialog till varandra så går det se att barnens bilder och 

pedagogernas tankar till viss del överensstämmer så som skogen och klättring.  

Barnen ser lärandet som något konkret som exempelvis klättra i träd men flera av dem påtalar 

även att de ha lärt sig att förhålla sig till förskolans regler. Pedagogerna nämner däremot det 

intellektuella lärandet om exempelvis hästar, traktorer och flygplan. Det samma gäller 

inflytande, där pedagogerna ansåg att barnen hade inflytande genom att de får möjlighet till 

att vara självständiga. Barnen uttrycker att det till stor del är pedagogerna som bestämmer på 

förskolan. Både lärande och inflytande visar på att deras upplevelser till viss del skiljer sig 

från varandra.  

 

Pedagogernas medvetenhet  

Pedagogernas medvetenhet är en bidragande faktor till barns lek, lärande och inflytande. 

Under fokusgruppen gavs pedagogerna möjlighet till att samtala kring deras utomhusmiljö 

och sätta ord på sina tankar kring lek, lärande och inflytande. Pedagogerna var medvetna 

kring deras pedagogiska roll i utomhusmiljön. De menade på att det är lättare att förmedla 

sådant som de själva tycker är intressant och att deras inställning påverkar barnen. 

Pedagogerna påstod att om de uttrycker sig positivt gällande utomhusmiljön så påverkar det 

barnens inställning till utomhusmiljön på ett gynnsamt sätt. De nämnde också att det inte 

finns något slut, utan att man alltid kan bli bättre. De har kunskap om barnens intresse, 

klättring samtidigt som gården saknar möjligheter för detta  
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Diskussion  
 

Utifrån tidigare forskning samt insamlat material så anser vi att denna studie om förskolans 

utomhusmiljö är relevant, som vi tidigare nämnt menar Norðdahl och Einarsdóttir (2014) att 

förskolans utomhusmiljö är den utomhusmiljö som barn tillbringar mest tid i. Det styrker 

även pedagogerna då de hävdade att många barn tillbringar långa dagar på förskolan och att 

det är därför viktigt att de under sin dag på förskolan ges möjlighet till att vistas utomhus. 

 

Resultatdiskussion  

Under samtalspromenaderna flöt den övriga verksamheten på som vanligt och resterande del 

av barngruppen lekte på gården. Vi anser inte att barnen reagerade på det så att det kan ha 

påverkat resultatet, istället blev det en naturlig del i deras vardagliga rutin på förskolan. 

Pedagogernas beskrivningar om förskolans utomhusmiljö är att deras medvetenhet påverkar 

barnens lek, lärande och inflytande.  

En av de forskningsfrågor som studien utgår ifrån är hur barn och pedagoger uppfattar 

förskolans utomhusmiljö med fokus på lek och lärande.  

 

Lek  

Gemensamt för både barn och pedagogers uppfattningar om förskolans utomhusmiljö är att 

det är en miljö där den fria leken värderas högt och dominerar. Skolverket (2018) hävdar att 

en förutsättning för att barn ska kunna utvidga sin lek är att låta dem vistas i olika 

naturmiljöer. Genom att pedagogerna såg närmiljön runt förskolan som en resurs till deras 

gård, så gavs barnen denna möjlighet. Pedagogerna har uppmärksammat att närmiljön bidrar 

till andra lekar och sociala sammanhang som ovanstående styrdokument påstår är viktigt för 

barns lek. 

Enligt pedagogerna dominerade den fria leken utomhus på förskolan. Moser och Martinsen 

(2010) menar däremot på att den fria leken inte har ett tillräckligt pedagogiskt värde i sig men 

skolverket (2018) påstår att arbetslaget ska ta tillvara på den fria leken och att det bör ske i 

samband med introducerade aktiviteter för att uppnå ett pedagogiskt värde. Enligt resultatet 

förhåller sig pedagogerna både till den fria leken samtidigt som de försöker introducera 

aktiviteter. Hos barnen tolkar vi det som att den fria leken värderas högt, eftersom det var den 
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de synliggjorde genom det de fotograferade och berättande om. Davidsson (2008) hävdar att 

utomhusmiljön är mer öppen än inomhusmiljön och att det inte finns samma förutbestämda 

områden, vilket resulterar i att barnen får inflytande över leken.  

 

Lärande  

Lärande är enligt barnen konkreta kunskaper som handlar om exempelvis klättra i träd, spela 

bollsporter, hitta i skogen och gömma sig. Klättring återkom i nio gånger under 

samtalspromenaderna och var något som värderades högt hos barnen. Förskolans gård var 

däremot inte utformad på ett sådant sätt att det fanns möjlighet för barnen att klättra. Här blev 

pedagogernas tankar om att se närmiljön som en resurs till förskolegården angelägen, detta 

stärker Björklid (2015) som hävdar att naturmiljöer kompletterar förskolegården. 

Brodin och Lindstrand (2008) menar att utomhusmiljön ger möjlighet till lekar som 

inomhusmiljön inte tillåter. När barnen visade oss deras lärande blev tidigare nämnda 

författares uttalande märkbart genom barnens bilder. Enbart ett barn nämnde ett intellektuellt 

lärande om myror och myrstacken. De flesta av dessa saker är sambundna med 

utomhusmiljön på så sätt att inomhusmiljön till exempel inte ger möjlighet till att lära sig 

klättra i träd. Bollsporter kan ske i både inomhus och utomhusmiljöer, om det finns lokaler 

för dessa ändamål, förskolan har dock inte inomhuslokaler som är anpassade för dessa lekar. 

Det samma gäller även med att hitta i skogen, det är svårt för barnen att tillämpa denna 

kunskap inomhus, utan det krävs att de vistas i skogsmiljö för att lära sig det. Kunskapen om 

myror kan däremot ske i inomhusmiljö men Moser och Martinsen (2010) hävdar att platsen 

har betydelse för lärandet. Det innebär att det blir mer meningsfullt för barns lärande att 

vistas i skogen vid en myrstack än att ta till sig denna kunskap inomhus där det inte finns 

någon myrstack att tillgå. Under fokusgruppen insåg pedagogerna att de automatiskt använde 

sig av platsens betydelse för lärandet.  

− […] det skulle bli jättekonstigt att prata om myrstacken här inne när jag har den 10 meter bort. 

(Pedagog 2) 

− Forskandet kan ju fortsätta inomhus, som vi har jobbat med ugglan nu till exempel. Då hittade vi eller 

barnen hittade deras bo i skogen i träden och så där så kan man forska vidare så inne. Det kan ju bli 

både och (Pedagog 1) 
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Inflytande  

Den andra forskningsfrågan som studien utgår ifrån är hur barns inflytande återspeglas i 

förskolans utomhusmiljö. Enligt skollagen (2010:800) måste den pedagogiska verksamheten 

utgå från att barn ges möjlighet till inflytande. Utformandet av förskolans utomhusmiljö bör 

inte ses till enbart den designade ytan utan även till det mentala, vilket klargörs av Rönnlund 

och Tollefsen (2016) som menar att skapandet av ett rum inte enbart handlar om den fysiska 

miljön utan att tankar, idéer, känslor och erfarenheter skapar rum. Barnens inflytande 

återspeglades i verksamheten på så sätt att deras tankar samt idéer i den fria leken är central i 

förskolans utomhusmiljö och pedagogerna ville ge barnen möjlighet till att uppleva 

självständighet i utomhusmiljön. Davidsson (2006) hävdar att det är viktigt att ta tillvara på 

barnens tankar i utformandet av utomhusmiljön för att inte beröva dem på ett av de få 

områden som barnen faktiskt kan få möjlighet att påverka. Pedagogerna upplevde att deras 

inflytande över det konkreta utformandet av förskolans utomhusmiljö var begränsad, vi 

tänker därför att det kan vara en bidragande faktor till att barnen inte ansågs sig ha så stor 

möjlighet att påverka utomhusmiljön.  

Något man också bör ta hänsyn till att de på förskolans gård vistas barn från 1 år och uppåt. 

Davidsson (2006) menar på att gården ska utformas på ett sådant sätt så den passar alla som 

vistas där. På så sätt kan det vara svårt att förändra gårdens miljö utifrån de äldre barnens 

behov, eftersom man samtidigt behöver förhålla sig till de yngre barnen. Pedagogerna känner 

att den öppna miljön som finns på gården skapar en trygghet eftersom pedagogerna lätt kan 

överblicka gården. Enligt Niklasson och Sandberg (2010) är detta vanligt bland förskolor, då 

man från ett personalperspektiv vill uppleva kontroll över utomhusmiljön. 

Björklid (2005) menar att pedagogerna väljer att vistas på förskolans gård eftersom 

personalbrist i förskolan skapar begränsningar i att lämna gårdens trygghet. I fokusgruppen 

uttryckte pedagogerna sin medvetenhet om att de till viss del begränsade barnens vistelse i 

närmiljön. De behövde förhålla sig till samverkan mellan avdelningarna, pedagogernas raster 

och mycket annat som barnen bör få tillgång till under sin vistelse på förskolan. Detta 

bekräftas av Emilson (2007) som menar på att barns inflytande står i relation till 

pedagogernas förhållningsätt. 
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Rumsteori  

Lefebvres rumsteori menar på att rum är laddade med känslor som påverkar hur rummet 

används och att det därför är viktigt att synliggöra dessa (Rönnlund & Tollefsen 2016).  Det 

fanns platser som vissa barn tyckte var ointressanta, vi tolkar det som att det inte var på grund 

av platsens känsla utan en saknad av resurser som tillgångar i deras lek. Något som däremot 

framkom var att platser kunde kopplas till personliga känslor och händelser. I resultatdelen 

nämns två dialoger där vi upplevde att barnen kopplar platsen till en tidigare händelse och att 

det präglar deras känsla om just den specifika platsen. I händelsen med barnet och grenarna 

gällde det inte alla grenar i förskolans utomhusmiljö, utan det var några särskilda grenar som 

påverkade barnets känsla för just den platsen där grenarna fanns. Vi kan även se likheter i 

fallet med barnet som inte gillade att vistas i kuben, en tidigare tillsägelse från en pedagog 

har påverkat barnet att hen kopplar kuben till en plats som gärna undviks. Dessa platskänslor 

är inte allmänna i barngruppen utan tillhör det enskilda barnet.  

Rönnlund och Tollefsen (2016) menar att Lefebvre utgår från tre dimensioner och den tredje 

dimensionen imaginära - affektiva rummet kopplar vi ihop med skogen eftersom det rummet 

innebär att det skapas en platskänsla genom den byggda miljön tillsammans med det sociala 

livet. Vid en av intervjuerna framkom det en dialog där ett barn berättade om hur pinnar i 

skogen blev till vapen. Utan barnet hade pinnen fortsatt att vara en pinne, men barnets tankar 

tillsammans med naturen skapade något nytt. Platsen under granen där vapnen förvarades 

fick en innebörd för det enskilda barnet. Om vi återgår till skogen över lag så föregår det där 

olika sorters lekar. Enligt det imaginära - affektiva rummet så bildar skogen tillsammans med 

barnen en positiv platskänsla där barnen enligt insamlad empiri uppskattar att vistas, en 

värdefull del i deras vistelse på förskolan. Utan barnens fantasi hade det inte funnits några 

vattenhål, krokodiler eller dinosaurspår som barnen visade under samtalspromenaderna. 

Barnen är beroende av den miljö som finns att tillgå i naturen, den ger upphov till att barnens 

fantasi kan komma till uttryck på lekfulla sätt.  

 

Metoddiskussion  

Bekvämlighetshetsurval av förskola anser vi var berikande för studien, genom att våra 

tidigare förtroendefulla relationer till förskolans barn och pedagoger gav oss möjlighet att 

förflytta oss utanför förskolans gård utan att en ordinarie personal behövde följa med. Hade 

en ordinarie personal behövt följa med hade det varit krångligare att genomföra, eftersom det 

är svårt att avsätta en personal till detta ändamål. Ytterligare en aspekt kan vara att antalet 
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vuxna kan påverka barnet och det blir svårare för det intervjuade barnet att veta vart de ska 

vända sig med sitt svar. Barnen upplevdes trygga i att lämna gården med oss och om så inte 

vart fallet, hade en ordinarie pedagog behövt följa med eftersom Eriksson - Zetterquist och 

Ahrne (2015) påstår att trygghet bidrar till empiri som berikar studien.  

Genom samtalspromenaderna fick barnen visa sitt lärande i form av en bild. Hade de istället 

fått berätta om sitt lärande i form av en barnintervju kan svaren ha blivit annorlunda, eftersom 

det kan vara svårt att visa en intellektuell kunskap genom en bild. Däremot kan de med en 

bild visa sådant som de inte kan sätta ord på eller beskriva. Genom att jämföra svaren från 

samtalspromenaderna där det handlade om att visa, med svaren från fokusgruppen där det 

istället handlade om att berätta gick det att se skillnader som resultatet visar. Källström Carter 

(2015) bekräftar att det är betydelsefullt att intervjua barn eftersom vuxnas antagande om vad 

barn upplever inte är tillräcklig när det handlar om barns förutsättningar i samhället. Barnen 

upplevdes som att de uppskattade att medverka genom deras frivilliga deltagande samt att de 

flertalet gånger utryckte sig genom att fråga när det var deras tur att få intervjuas.  Vid 

genomförandet av samtalspromenader medverkade vi båda, i efterhand tänker vi att vi kunde 

delat upp alla intervjuerna mellan oss. Det hade bidragit till kortare väntetid för barnen då vi 

upplevde att de började tappa tålamodet efter en stunds väntan på deras tur.  

Valet av metod visar att fokusgrupp var fördelaktigt att använda då det blev en givande 

diskussion mellan deltagarna. Vid exempelvis en enskild intervju finns det risk att det hade 

blivit fråga-, svarprincip. Vi anser även att samtidigt som fokusgruppen var givande gällande 

datainsamling till studien så bidrog den även till att pedagogerna tillsammans fick reflektera 

och samtala kring deras utomhusmiljö viket kan ha en positiv effekt på förskolan. Johansson 

(2003) hävdar att genom att pedagogerna reflektera tillsammans så kan det bidra till att 

verksamheten synliggöras och arbetssätt kan utvecklas. I Skolinspektionens granskning 

(2012) framhålls det att utomhusmiljön behöver uppmärksammas, vi tänker därför att samtal i 

fokusgrupp kan bidra till det.    

 

Sammanfattning  

Resultatet av studien visar att barn och pedagogers uppfattning ibland skiljer sig åt. Genom 

samtal och att synliggöra dessa skillnader så kan det leda till positiv förändring både hos 

barnen och pedagogerna. Man kan aldrig helt och hållet sätta sig in i andras upplevelser men 

det går att skapa viss förståelse genom att samtala kring dem och vara lyhörd. 
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Vidare forskning  

Med utgångspunkt från vårt resultat hade det vart intressant att forska vidare om och se hur 

förskolor belägna på andra geografiska platser i till exempel städer använder sig av sin 

utomhusmiljö, för att se hur lek, lärande och inflytande upplevs i dessa kontexter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



  
 

29 
 

Referenslista  
 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne 

och P. Svensson (red.), Handbok i kvalitativa metoder (s.17-31). Stockholm: Liber. 

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 

Brodin, J. & Lindstrand, P. (2006). Interaction in Outdoor Play Environments- gender, 

culture and learning (Forskningsrapport nr 47). Stockholm: Lärarhögskolan Stockholm. 

Brodin, J. & Lindstrand, P. (2008). Alla kan vara med i en tillåtande lekmiljö. I A, Sandberg 

(red.), Miljöer för lek, lärande och samspel. Lund: studentlitteratur. 

Dahlin – Ivanoff, S. (2015). Fokusgruppsdiskussioner. I G, Ahrne & P, Svensson (red.), 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 

Davidsson, B. (2008). Skolans olika rum och platser sett ur barnsperspektiv. I A, Sandberg 

(red.), Miljöer för lek, lärande och samspel. Lund: studentlitteratur. 

Davidsson, B. (2006). The schoolyard as a place for mening, childrens perspectiv. I J, Brodin 

& P, Lindstrand (red.),  Interaction in Outdoor Play Environments- gender, culture and 

learning ( Forskningsrapport nr 47). Stockholm: Lärarhögskolan Stockholm. 

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: studentlitteratur.  

Emilson, A. (2007). Young children´s influence in preschool. International Journal of Early 

Childhood, 39(1): 11–38.  

Engdahl, K., Brodin, J. & Lindstrand, P. (2006). Play and interaction in two preschool yards. 

I J, Brodin & P, Lindstrand (red.),  Interaction in Outdoor Play Environments- gender, 

culture and learning ( Forskningsrapport nr 47). Stockholm: Lärarhögskolan Stockholm. 

Fjørtoft, I. (2001). The Natural Environment as a Playground for Children: The Impact of 

Outdoor Play Activities in Pre-Primary School Children. Early Childhood Education Journal 

29(2): 111–117.  

Erikson- Zetterqusit, U. & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne och P. Svensson (red.), 

Handbok i kvalitativa metoder (s.34–53). Stockholm: Liber.  

https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Early+Childhood/$N/48368/DocView/194780161/fulltext/BD7C2730505545E3PQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Early+Childhood/$N/48368/DocView/194780161/fulltext/BD7C2730505545E3PQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Early+Childhood+Education+Journal/$N/54020/PagePdf/751806124/fulltextPDF/9FABE0E533A2457EPQ/1?accountid=11754


  
 

30 
 

Halldén, G. (2005). Barns inflytande över barndomen [Elektronisk resurs]. Sociologisk 

forskning. 42(4): 5–11. 

Johansson, E. (2003). Möten för lärande - Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen. 

Skolverket, Kalmar: Lenanders geografiska AB  

Klerefelt, A. (2016). Samtalspromenader – en metod att närma sig andras perspektiv. I E, 

Anderberg (red.), Skolnära forskningsmetoder. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Källström Cater, Å. (2015). Att intervjua barn. I G. Ahrne och P. Svensson (red.), Handbok i 

kvalitativa metoder (s.68–80). Stockholm: Liber. 

Lefebvre, H. (1992). The Production of Space. Economic Geography 68(3): 317–319 

Miranda, N., Larrea, I., Muela, A. & Barandiaran, A. (2016). Preschool Children’s Social 

Play and Involvement in the Outdoor Environment. Early Education and Development 28(5): 

525–540.  

Moser, T. & Martinsen, T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as 

pedagogical space for toddlers' play, learning and development. European Early Childhood 

Education Research Journal, 18(4): 457-471.  

Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken. En studie av utomhuslek på förskolegården. 

Institutionen för landskapsplanering. Alnarp. 

Nationalencyklopedin [NE]. (2019a). Lek. Hämtad 2019-04-10 från 

http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lek  

Nationalencyklopedin [NE]. (2019b). Lära. Hämtad 2019-04-10 från 

http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/lära-(2)   

Nationalencyklopedin [NE]. (2019c). Inflytande. Hämtad 2019-04-15 från 

http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/inflytande 

Norðdahl, K & Einarsdóttir, J. (2014). Children’s views and preferences regarding their 

outdoor environment. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 15 (2): 152-

167. 

Niklasson, L. & Sandberg, A. (2010). Children and the outdoor environment. European Early 

Childhood Education Research Journal, 18(4): 485- 496.  

Renstam, J & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne och P. 

Svensson (red.), Handbok i kvalitativa metoder (s.220-236). Stockholm: Liber. 

https://www-tandfonline-com.proxy.library.ju.se/toc/heed20/current
https://www-tandfonline-com.proxy.library.ju.se/author/Einarsd%C3%B3ttir%2C+J%C3%B3hanna
https://www-tandfonline-com.proxy.library.ju.se/toc/raol20/current


  
 

31 
 

Rönnlund, M. & Tollefsen, A. (2016). Rum: samhällsvetenskapliga perspektiv. (1. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

Skolinspektionen. (2012). Förskola, före skola - lärande och bärande. Stockholm: 

Skolinspektionen.  

Skolverket. (2017). PM - Barn och personal i förskolan 2017. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2019). Multifunktionella utomhusmiljöer i förskolan för hållbarhet och hälsa. 

Stockholm: Skolverket. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



  
 

32 
 

Bilagor   
 

Bilaga 1a 

Termer och begrepp  

I studien förekommer följande begrepp, pedagoger, förskolans utomhusmiljö, lek, lärande, 

inflytande samt plats, rum och miljö.  

Pedagoger innefattar i denna studie alla som jobbar pedagogiskt inom förskolans verksamhet 

så som, barnskötare, förskollärare och outbildad personal.  

Med utomhusmiljö i denna studie så menas den närmiljö som finns vid förskolan. Det kan 

vara skogen, en fotbollsplan runt hörnet men också förskolans gård.  

Lek kan vara rollek, konstruktionslek och regellek. I denna studie utgår vi från NE:s (2019a) 

beskrivning av lek som menar att det innebär hängivelse, självförglömmelse och harmoni.  

Lärande innebär i denna studie att tillämpa kunskap eller färdigheter (NE, 2019b).  

Inflytande handlar i denna studie om att få möjlighet att påverka i en viss situation (NE, 

2019c).  

I denna studie står plats, rum och miljö i relation till varandra, vilka kan vara både fysiska 

och mentala.  

Bilaga 2a 

Informationsbrev förskolans ledning  

Kurs: Examensarbete för förskollärare högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping, 15hp   

I kursen examensarbete så har studenterna i uppgift att utifrån deras tilltänka område och 

metod samla in data för att kunna genomföra uppsatsskrivande utifrån de mål och riktlinjer 

kursen utgår ifrån.   

Vi har valt just eran förskola då vi tycker att den har intressant och spännande 

utomhusmiljö med variation och möjligheter. Hoppas ni vill hjälpa oss att genomföra 

denna studie.  

Vi är två förskollärarstudenter som under våren kommer genomföra en kurs i examensarbete 

och skriva uppsatts. Studien kommer riktas mot förskolans utomhusmiljö om barn och 

pedagogers uppfattningar med fokus på lek, lärande och inflytande. Tillvägagångsätt för att 

samla in material kommer ske via samtalspromender där barnen får svara på frågor som ställs 

och till hjälp har de en kamera. Deras medverkan kommer inte att ske utan vårdnadshavares 

samtycke. Utifrån detta insamlade material så hade vi velat ha en fokusgrupp med er 
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pedagoger för att få del av era tankar. Fokusgruppsamtal kan föra fram flera olika perspektiv 

på ett och samma ämne och kan bidra till ny kunskap, men också till att den gamla kunskapen 

utvecklas. Som grund i fokusgruppsamtalet kommer vi använda stimuli material i form av 

bilder från förskolans utomhusmiljöer även semistrukturerade frågor för att skapa diskussion 

och utveckla tankar. Inspelning av samtalen kommer ske om detta godkänds av deltagarna 

annars kommer en av oss studenter föra löpande fältanteckningar.   

 Etik   

Studien kommer att genomföras utifrån vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principerna 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De deltagare som medverkar i studien får 

enligt individskyddskravet inte utsättas för någon som kan skada eller kränka dem. De 

personer från förskolan som kommer tillfrågas för att medverka i studien ska informeras om 

deras rättigheter och känna trygghet i att delta. Utifrån informationskravet så kommer berörda 

parter inom förskolan att informeras via ett informationsbrev som riktas till både pedagoger, 

vårdnadshavare och barnen med syfte och tillvägagångsätt. Utifrån samtyckeskravet krävs 

inhämtning av samtycke från alla medverkande (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom det är 

omyndiga barn som ska medverka i studien så behövs vårdnadshavares samtycke för att 

barnen ska få delta, trots att deras samtycke finns så är det upp till barnet själv att i slutändan 

välja om de vill medverka. Samtycke från vårdnadshavarna ska ske via underskrift. I så stor 

utsträckning som möjligt så ska deltagarna informeras om vad studien innebär (Källström 

Cater, 2015).   

Utifrån konfidentialitetskravet och anonymisering så ska personuppgifter, förskolans namn 

och läge hanteras med varsamhet och förvaras så att utomstående inte kan ta del av dessa 

uppgifter. All data som samlas in kommer att anonymiseras vilket bidrar till att alla 

möjligheter till att identifiera tas bort. Även vid transkribering kommer anonymisering av de 

intervjuade deltagarna att ske. Sista delen i de forskningsetiska principer som vi kommer ta 

hänsyn till är nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade materialet enbart kommer att 

användas till studiens ändamål och kommer inte föras vidare eller lånas ut. Detta kommer 

framgå i informationsbrevet och utan samtycke från deltagarna kommer de inte användas i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckes blanketter med information kommer att lämnas till berörda parter.   

Förskolechefen samtycker till att förskolan medverkar i studien  

Underskrift  

  

______________________________________________________________________  

  

Kontaktuppgifter   

Vid frågor kontakta oss gärna  

Elin Edman […] 

Johanna Ekman […] 
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Förslag från oss   

• Utlämning av samtyckes blankett till vårdandshavre slutet av vecka 14/ börja av vecka 

15  

• Genomförande av samtalspromenader vecka 16 (flexibla och anpassar oss efter er 

gällande dagar)  

• Vecka 17 fokusgrupp (flexibla gällande tid/dag)   

  

 Bilaga 2b 

Informationsbrev Pedagoger   

Kurs: Examensarbete för förskollärare högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping, 15hp   

I kursen examensarbete så har studenterna i uppgift att utifrån deras tilltänka område och 

metod samla in data för att kunna genomföra uppsatsskrivande utifrån de mål och riktlinjer 

kursen utgår ifrån.  

Vi är två förskollärarstudenter som under våren kommer genomföra en kurs i examensarbete 

och skriva uppsatts. Studien kommer riktas mot förskolans utomhusmiljö om barn och 

pedagogers uppfattningar med fokus på lek, lärande och inflytande. Tillvägagångsätt för att 

samla in material kommer ske via samtalspromender där barnen får svara på frågor som ställs 

och till hjälp har de en kamera. Deras medverkan kommer inte att ske utan vårdnadshavares 

samtycke. Utifrån detta insamlade material så hade vi velat ha en fokusgrupp med er 

pedagoger för att få del av era tankar. Fokusgruppsamtal kan föra fram flera olika perspektiv 

på ett och samma ämne och kan bidra till ny kunskap, men också till att den gamla kunskapen 

utvecklas. Som grund i fokusgruppsamtalet kommer vi använda stimuli material i form av 

bilder från förskolans utomhusmiljöer även semistrukturerade frågor för att skapa diskussion 

och utveckla tankar. Inspelning av samtalen kommer ske om detta godkänds av deltagarna 

annars kommer en av oss studenter föra löpande fältanteckningar.   

Alla som deltar i studien kommer utifrån Vetenskaprådets riktlinjer att anonymiseras vilket 

bidrar till att alla möjligheter till identifiering tas bort. Vi kommer att hantera alla uppgifter 

med varsamhet på ett sätt så att utomstående inte kommer kunna ta del av dessa. Det 

insamlade materialet kommer enbart att användas till studiens ändamål och kommer inte att 

föras vidare eller lånas ut.   

Vi har valt just eran förskola då vi tycker att den har intressant och spännande utomhusmiljö 

med variation och möjligheter. Hoppas ni vill hjälpa oss att genomföra denna studie.   

Tack på förhand  

MED VÄNLIG HÄLSNING Elin och Johanna (kontaktuppgifter finns på baksidan)   

Jag godkänner att delta i studien   

                   

    JA                        NEJ  

Underskrift   
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_______________________________________  

  

  

Vid frågor kontakta oss gärna  

Elin […] 

Johanna […] 

Ansvariga HLK lärare   

kursansvarig, Ann Ludvigsson […] 

Examinator, Carin. Falkner […] 

  

 Bilaga 2c  

Informationsbrev vårdnadshavare   

Kurs: Examensarbete för förskollärare högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping, 15hp   

I kursen examensarbete så har studenterna i uppgift att utifrån deras tilltänka område och 

metod samla in data för att kunna genomföra uppsatsskrivande utifrån de mål och riktlinjer 

kursen utgår ifrån.   

Vi är två förskollärarstudenter som under våren kommer genomföra en kurs i examensarbete 

och skriva uppsatts. Studien kommer riktas mot förskolans utomhusmiljö om barn och 

pedagoger uppfattningar med fokus på lek, lärande och inflytande. Tillvägagångsätt för att 

samla in material kommer ske via samtalspromender där barnen får svara på frågor som ställs 

och till hjälp har de en kamera som ett stöd för deras berättande. Under samtalspromenaden 

kommer inspelning av samtalen ske om detta godkänds av deltagaren annars kommer en av 

oss föra löpande fältanteckningar.  

Exempel på frågor som kan ställas utifrån förskolans utomhusmiljö.   

• Vad tycker du är roligt att leka med?   

• Vilken är din favoritplats?   

• Finns det något ställe du inte tycker om att leka på?  

• Vad lär du dig?  

Alla som deltar i studien kommer utifrån Vetenskaprådets riktlinjer att anonymiseras vilket 

bidrar till att alla möjligheter till identifiering tas bort. Vi kommer att hantera alla uppgifter 

med varsamhet på ett sätt så att utomstående inte kommer kunna del av dessa. Det insamlade 

materialet kommer enbart att användas till studiens ändamål och kommer inte att föras vidare 

eller lånas ut. Eftersom det är omyndiga barn som ska medverka i studien så behövs därför 

erat samtycke för att barnen ska få delta, trots att erat samtycke finns så är det upp till barnet 
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själv att i slutändan välja om de vill medverka. Utan erat eller erat barns samtycke så kommer 

det berörda barnet inte att användas i studien.   

Lappen fylls i och lämnas tillbaka till förskolan, tack på förhand!  

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR Elin och Johanna (kontaktuppgifter finns på baksidan)  

Jag godkänner att mitt barn får medverka: (Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns 

deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken orsak som helst. )  

                             

     JA                               NEJ  

Underskrift Vårdnadshavare                                                                 Underskrift vårdandshavre  

  

_________________________________________________________________________________  

Datum _________________  

  

Vid frågor kontakta oss gärna  

Elin […] 

Johanna […] 

Ansvariga HLK lärare   

Kursansvarig, Ann Ludvigsson […] 

Examinator, Carin. Falkner […] 

  

  Bilaga 3a 

Öppna frågor, fokusgrupp   

(Inledning) Skolinspektionen finner i sin granskning stor variation i förskolors utomhusmiljö. 

Utomhusmiljön med fokus på lek, lärande och inflytande   

• Om ni får kort beskriva förskolans utomhusmiljö, hur skulle ni då beskriva den? 

Positivt, negativt, något som är värt att lyfta lite extra  
 

• Under samtalspromenaderna visade barnen att de hade intresse för närmiljön 

och framförallt skogen, som de ville visa och berätta för oss. Hur ser ni på eran 

närmiljö som en resurs till förskolan?    

 

• Hur tänker ni kring barns lek i utomhusmiljön? (Barnens bilder)  

 Både plats och saker   

• Upplever ni att det finns platser där barnen medvetet väljer att inte vistas?  
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• Hur ser ni på barns lärande i utomhusmiljön?  

            Platsens betydelse för lärandet?    

• Barn har rätt till inflytande, hur tänker ni kring detta gällande utformningen 

och planeringen av utomhusmiljön?   

            Hur tar ni till vara på barnens tankar gällande utomhusmiljön?   

            Känner ni att ni har möjlighet att påverka och ändra utomhusmiljön?   

            Klätterträd   

• Barn drar sig gärna till undanskymda platser där de kan få upptäcka och 

utforska samt konstruera meningsfulla lekar genom självständighet (Barnens 

citat)   

            Funderingar?  

           Medvetenhet? 

  

Bilaga 3b  

Frågeformulär öppna frågor samtalspromenad  

Namn:  

Kom ihåg nämn utomhus (gård, närmiljö, skog) i alla frågor   

1. Kan du ta mig till den platsen där du gillar att leka? (Plats)  

Varför?  

2. Kan du visa mig vad du tycker det är roligast att leka med? (Sak)  

Varför?  

3. Finns det någonstans utomhus du inte gillar att vara, kan du visa?  

Varför?   

4. Kan du visa mig om det är det något utomhus du vill ändra på?  

Om du fick välja hur hade du önskat att det såg ut?   

Får du vara med och bestämma?  

5. Finns det något hemligt ställe du brukar gå till, kan du visa mig?   

  

6. Kan du ta mig till en plats där man kan lära sig något?  

  

7. Kan du visa mig vad har du lärt dig?   
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8. Kan du visa mig något som är svårt?   

Varför?  

9.  Kan du visa mig någonstans du inte får vara?    

Varför?  

  

 

 


