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Syftet med denna kvalitativa studie är att genom fyra semistrukturerade intervjuer av förskollärare 

få en inblick i hur de ser på utemiljön som lärmiljö med inspiration av ett relationellt perspektiv. 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 

● Hur talar förskollärarna om förskolans utomhusmiljö? 

● Hur används utemiljön i den dagliga verksamheten? 
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och utveckling och att deras roll i att erbjuda utforskande och lärande miljöer är att tolka och skapa. 

Resultatet visar också att det krävs närvarande och engagerade pedagoger för att uppmärksamma 
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bort. Gården ses som en bra miljö för barnen att använda hela sitt rörelsespektra i och vår tolkning 

av studien är att den tillskrivs mer pedagogiskt värde än vad miljön bortom staketet gör.  
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1. Inledning 

Ellen: Att vara aktiv och att ha stor rörelsefrihet har sedan barnsben varit en självklarhet för mig. 

Utomhusaktiviteter har varit ett naturligt inslag under min uppväxt och jag har rika minnen från 

att leka ensam eller med vänner i skogen bakom vårt hus. Trots denna kärlek till utevistelse på 

hemmaplan, var utevistelsen på förskolan något av det värsta jag visste vilket resulterade i att jag 

ofta “rymde” in på förskolan och alltid fick mycket skäll när personalen hittade mig. 

 

Camilla: Jag är uppvuxen på dagis. Senare blev jag det man kallade nyckelbarn med en nyckel 

hem i ett resårband runt halsen och med ansvaret att ta hand om mig själv efter skolan. I mitt 

område kryllade det av nyckelbarn och vi lekte och roade oss i både skog och på gårdar utanför 

lägenhetskomplexen men förutom leken var uteaktiviteter inget naturligt inslag i min familjs 

vardag. För det fanns det varken tid eller intresse. 

 

En av oss författare bär en ryggsäck fylld med barndomsminnen från glädjefyllda aktiviteter 

utomhus med föräldrarna, men med erfarenhet av en tråkig förskolegård. Den andra av oss är en 

numera vuxen rännstensunge vars närmaste kontakt med styrda utomhusaktiviteter som barn var 

kompisarnas berättelser om scouterna och Skogsmulle. Vi har relativt skilda erfarenheter av 

utomhusmiljön, både från barndom och vuxenliv, men som blivande förskollärare möts vi i ett 

starkt intresse i vad utomhusmiljön i förskolan kan vara och bli. Som studenter har vi under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar mött utomhusmiljöer som både sett olika ut och som använts på 

helt skilda sätt. Vi kan vid första anblicken se både likheter och olikheter tydligt men drar inte på 

något sätt ett likhetstecken mellan en “spännande” utemiljö och lärmiljö1. Som studenter har vi 

oftast fokus på barnen och vad de gör i verksamheten men nu vill vi rikta vårt intresse mot 

förskollärarna och deras syn på utemiljön som potentiell lärmiljö och vilken betydelse det i sin tur 

har på sättet de använder den i sitt dagliga arbete. Vårt uppdrag som förskollärare är att erbjuda 

barnen en miljö som inspirerar till lek och utforskande och vara en trygg vuxen att kunna vända sig 

till (Skolverket, 2010). Studiens syfte är att få en inblick i hur förskollärarna ser på utemiljön som 

lärmiljö och söka svar på hur förskollärarna talar om förskolans utemiljö och hur den används i den 

dagliga verksamheten. Vi vill, genom vår studie, väcka funderingar kring vilka möten och 

                                                
1 Med lärmiljö menar vi den miljö som erbjuds för lärande under hela dagen barnet är på förskolan. Lärmiljön 

kan vara både fysisk och psykisk där det fysiska står för både utomhus- och inomhus miljö med olika material 

och det psykiska står för hur barnet mår och känner sig i relation till både miljö, lärare och kamrater. I första 

hand är det den fysiska miljön vi talar om när vi talar om lärmiljön. 
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relationer som skapas i utemiljön och, med von Wrights (2002) förklaring utifrån ett relationellt 

perspektiv, vad förskolans utemiljö är men också vad den skulle kunna vara.  
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2. Bakgrund 

Syftet med studien är att få en inblick i hur förskollärare2 ser på utemiljön3 som lärmiljö utifrån ett 

relationellt perspektiv. Att diskutera och problematisera förskolemiljöns betydelse för barns 

utveckling och lärande har intresserat både forskare och filosofer men också politiker och 

förskolepersonal sedan långt tillbaka i historien (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I detta 

kapitel presenteras vald teoretisk utgångspunkt, historik, tidigare forskning och förankring i 

styrdokument. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt - Relationellt perspektiv 

Arbetet inspireras av ett relationellt perspektiv4 där det anses att organisatoriska faktorer och 

sociala omständigheter är avgörande för eventuellt lärande (Mathiasson, 2013).  Aspelin (2013) 

har vidgat begreppet och menar att relationer och kunskap är varandras förutsättningar. Det handlar 

om ett förhållningsätt där pedagogiska tillvägagångssätt och pedagogiska möten är dess olika sidor. 

Ett relationellt perspektiv innebär inga färdiga mallar eller metoder som kan tillämpas i 

verksamheten utan det är en del av den pedagogik som används av flertalet lärare varje dag. Enligt 

Aspelin (2013) är strävan att gå från ett individ- och grupperspektiv till ett perspektiv där relationer 

är det som värdesätts mest för utbildning och lärande. Människan är ingen isolerad varelse utan 

står alltid i relation till antingen något eller någon och det är inte inom eller utanför individerna 

lärandet sker, utan mellan dem. Synen på, och användningen av, utemiljön blir faktorer som 

möjliggör möten och relationer mellan personer men också mellan personer och miljö. Även von 

Wright (2002) förklarar det relationella perspektivet utifrån att människan inte är en isolerad 

varelse. Vad någon är kan lätt förklaras, exempelvis han är tvåspråkig och hon är blyg, men vem 

någon är, det är svårare att säga. Det unika i att vara jag eller du är ett föränderligt fenomen vilket 

innebär att varje möte skapar och framhäver nya sidor hos oss. Det är i mötet med förskollärarna, 

förskolekompisarna eller miljön som barnet blir någon men inte för alltid eftersom nya möten 

skapar nya förutsättningar. I vår studie möter vi detta i en situation där förskolläraren plockat upp 

barnens intresse för en saga och leken kring den inomhus. Förskolläraren har i åtanke att skapa 

samma möjlighet för leken kring sagan utomhus men i relation till den nya miljön, och 

möjligheterna den erbjuder, blir leken något annat. Relationen till någon eller något avgör 

                                                
2 I texten förekommer både termerna förskollärare och pedagoger parallellt då både forskare och 

intervjupersoner använder sig av båda. 
3 I texten förekommer både termerna utemiljö och utomhusmiljö parallellt då både forskare och intervjupersoner 

använder sig av båda. 
4 I texten förekommer både termerna pedagogik och perspektiv. Pedagogik är ett övergripande begrepp för 

lärande av barn och perspektiv är ett snävare begrepp av pedagogiken sett ur en viss vinkel. 
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personens handlingar just där och då och genom kunskap om detta kan relationerna användas i 

syfte att skapa miljöer och möten som är positiva både för lärande och utveckling (von Wright, 

2002).  

 

2.2 Utomhuspedagogikens historia 

Utomhuspedagogikens traditioner går att härleda så långt tillbaka som till antiken då Aristoteles 

(384-322 f.Kr.) i sin filosofi talade om vikten av att erfara verkligenheten praktiskt och med alla 

sinnen (Szczepanski, 2007). Dessa tankar influerade filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

som propagerade för ett verklighetsbaserat lärande men även att använda naturen som lärmiljö för 

att komplettera det teoretiska lärande. Under 1800-talets början förespråkade Freidrich Fröbel 

(1782-1852) en utbildningstradition där naturen var arena för lek och experimenterande för barns 

kunskapsbildning (Szczepanski, 2008) vilket var tanken bakom de barnträdgårdar som Ellen 

Moberg (1874-1955) och hennes syster Maria Moberg (1877-1948) startade i hans anda i början 

av 1900-talet (Tallberg Broman, 2010). Dessa barnträdgårdar hade stor inverkan på hur den 

svenska förskoleverksamheten skulle komma att utformas och är ett pedagogiskt arv som följt 

förskolan i alla dess olika former genom åren. Fröbels tanke var, liksom Aristoteles och Rousseau, 

att erfara sammanhang och fenomen praktiskt i sina verkliga miljöer (Szczepanski, 2007; 

Claesdotter, 2005) men han påtalade även hur viktig rörelse var (Tallberg Broman, 2010).  

2.2.1 Utomhuspedagogik enligt Dewey, Montessori, Key med flera 

Tre samtida pedagoger som under 1900-talets början återigen poängterade vikten av 

utomhusmiljön som lärmiljö var John Dewey (1859-1952), Maria Montessori (1870-1952) och 

Ellen Key (1849-1926) (Szczepanski 2007; 2008). Enligt Key sker det basala lärandet snarare 

utanför skolan än i skolbänken och ofta i relation med människor i barnets omgivning (Larsson, 

2011). Även pedagogen och filosofen Dewey ville öppna upp för lärandet utanför skolans väggar 

men uttryckte det som att öppna upp skolans dörrar mot omvärlden (Sundgren, 2011). Genom att 

göra detta skulle barnen få tillgång till fler lärmiljöer och möjlighet att lära fenomen i dess rätta 

element. Exempel på dessa lärmiljöer kunde vara bibliotek, museer, trädgårdar och parker. Enligt 

både Key och Dewey ansågs användandet av alla sinnen och hela kroppen ha stor betydelse för 

barns lärande och Dewey myntade tesen att gripa för att begripa för att förtydliga detta 

(Claesdotter, 2005). De båda reformpedagogerna Key och Dewey hade en vision om utemiljön som 

en viktig lärmiljö för barnen men även att det verkliga livet var bästa arenan för utbildning och 

lärande (Szczepanski, 2008). Vilket ämne som än studerades skulle kopplas till autentiska 

upplevelser vilket betydde att inte bara vad som lärdes var viktigt, utan också var det lärdes. 
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Läkaren och antropologen Maria Montessoris ambition var att förskolan skulle vara en del av 

världen utanför och räknade således in även samhälle och natur i förskolans miljö (Ahlqvist, 

Gustafsson & Gynther, 2011). Liksom ovan nämnda pedagoger ansåg Montessori att autentiskt 

lärande med alla sinnen skulle användas och att det då inte gick att separera intellekt och kropp i 

lärsituationer. Hon såg på lärarna som handledare vilka tillsammans med barnen praktiskt 

utforskade och lärde som ett komplement till teorin. Även filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-

1961) talade om kropp och själ som en helhet och det är i samspelet mellan dessa två som lärandet 

sker (Szczepanski, 2008). Utomhusmiljö och natur i samspel med lärandet som helhet var bästa 

förutsättning för undervisning och utemiljön gav barnen frihet och utrymme att själva söka kunskap 

(Ahlqvist et. al., 2011). 

2.3 Förskolan idag 

Dagens förskola har inspirerats av Fröbels barnträdgårdar och ideologier som Ur och skur och 

naturförskolerörelsen där naturen och utemiljön anses vara viktiga aspekter att ta i beaktande när 

det gäller barns lärande och utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

Barnstugeutredningens tankar att förskolans utemiljö även skulle inkludera närmiljön och vara en 

plats för lärande och lek kan också skönjas (SOU, 1972:27). Även Reggio Emilia-förskolorna har 

starkt influerat de svenska förskolorna med en syn på förskolan som ett offentligt rum som står i 

ständig dialog med omvärlden (Dahlberg & Åsén, 2011). De så viktiga relationerna i verksamheten 

byggs inte bara mellan pedagoger, barn och föräldrar utan också mellan förskolan och samhället 

utanför och miljön anses vara den tredje pedagogen i varje barngrupp.  

2.4 Tidigare forskning kring utomhusmiljön 

Under sökningen av tidigare, för studien relevant, forskning möter vi bland andra Anders 

Szczepanski (2005; 2007; 2008; 2011; 2014) som är forskare och föreståndare för NCU (Nationellt 

Centrum för Utomhuspedagogik) men också forskare som Eriksson Bergström (2013), Dahlgren 

(2007; 2011), Ernst (2013), Grahn (1997; 2007) och Mårtensson (1997; 2004) som alla har 

publicerat forskning kring ämnet under 2000-talet.  

2.4.1 Att leka och lära utomhus 

Forskning av Eriksson Bergström (2013) påvisar hur möjligheter och begränsningar påverkar 

miljön och hur den används ur lärandeperspektiv. Hennes studie visar att det många gånger är 

skillnad på barnens lekar beroende på var på gården de leker. Vid till exempel sandlådan eller 

gungorna uppfattas lekarna oftast mer lugna, av förskollärarna, till skillnad från lekar vid till 
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exempel vinbärsbusken där ord som kaos och stökigt nämns som beskrivning av leken. Både 

sandlådan och gungorna är konstruerade av vuxna med oftast ett tydligt användningsområde vilket, 

enligt Eriksson Bergström (2013) leder till en mer kollektiv lek. Vid till exempel vinbärsbusken 

bygger barnen själva upp sitt lekrum och visar då tecken på mer individuell lek. Även Grahn (1997) 

anser att lekmiljöer skapade och utformade av vuxna kan skapa frustration hos barnen då det oftast 

finns förutfattande syften med dem. Han menar att naturliga miljöer ger barnen utrymme att själva 

skapa sina lekrum och omforma miljön efter de behov de har just där och då. Mårtensson (2004) 

talar om detta som ett samspel mellan barn och miljö där miljöns mångtydlighet gör att barnen 

själva kan avgöra vilken roll miljön ska ha. Förskollärarna i Eriksson Bergströms (2013) studie har 

inledningsvis svårt att se att det även utomhus finns rum som erbjuder barnen tillgång till olika 

erfarenheter och lärande och de känner sig hämmade av regler och direktiv angående förändringar 

i utemiljön. Studien visar att förskollärarnas inställning till, och syn på, utomhusmiljön påverkar 

de förutsättningar för lärande man tillåter den att ha. En studie av Szczepanski, Malmer, Nelson 

och Dahlgren (2007) visar detsamma och att det skiljer sig vilka ämnesområden respondenterna 

anser är mest gynnade av ett lärande utomhus, till exempel matematik och natur. Flertalet av dem 

anser dock att inomhus- och utomhusmiljön kompletterar varandra och att båda miljöerna i sig är 

en pedagogisk tillgång. Enligt Szczepanski (2007) finns det en risk med att begreppet 

utomhuspedagogik anger lärandets plats och på så sätt uppfattas som inomhuspedagogikens 

motsats. 

Grahn (2007) lyfter tanken att förskolegården och dess närmiljö många gånger är den enda 

utomhusvärld som många barn möter under veckodagarna och att den då har stor betydelse för 

dessa barns lekar och lärande. Det krävs inte bara att utemiljön erbjuder sådant som väcker barnets 

intresse och engagemang utan också att det finns tid för lekande och upptäckande i ostördhet. 

Mårtensson (2004) påtalar vikten av att inte ha en alltför tillrättalagd utomhusmiljö då den inte ger 

barnen samma möjligheter till fantasilekar och egenskapade lekrum. Hon menar att barnen behöver 

en viss del oförutsägbarhet och kaos i miljön för att deras sinnen och intellekt ska kunna stimuleras 

och för att ge fantasin vingar. 

Szczepanski skriver om lärares uppfattningar om undervisning och lärande utomhus men även om 

att olika uppfattningar om vad begreppet utomhuspedagogik innebär leder till olikartade 

pedagogiska praktiker (Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren 2007; Szczepanski & Dahlgren 

2011). Resultatet av studien av ovan nämnda forskare visar att flertalet av lärarna anser att 

undervisning i utomhusmiljöer ger barnen ett mer verklighetsbaserat lärande och att det är ett bra 

komplement till lärande inomhus. Efter att hälften av lärarna i studien genomgått en utbildning i 
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utomhuspedagogik syns en skillnad i synen på och användandet av utomhusmiljön som lärmiljö. 

Resultatet av detta visar att dessa lärare inte längre såg utomhuspedagogiken som ett komplement 

till inomhuspedagogiken utan som en naturlig del av hela verksamheten. Szczepanski (2014) 

påtalar vidare att utomhuspedagogik i sig inte innebär bra lärandemöjligheter utan att det krävs 

erfarna pedagoger för det. Enligt Mårtensson (2004) kommunicerar barn mer med kroppen än med 

ord vilket ger leken utomhus större rörelsefrihet och en valmöjlighet i det sätt som barnen väljer 

att använda miljön på. Hon menar också att samspelet med miljön blir mer intensivt för barnet 

utomhus men att det ofta finns en föreställning och tro att barn kan leka i vilka miljöer som helst 

utan tanke på vare sig utseende eller funktion. Mårtensson (2004) har vidare i en studie kunnat 

urskilja två egenskaper som symboliserar utomhusleken, vidlyftighet och sinnlighet. Vidlyftigheten 

åsyftar vildare lekar där spring, klättring och brottning kan vara en del av leken men också 

fantasilekar där omgivningen får styra till viss del. I både de vildare lekarna och i fantasilekarna 

vågar barnen släppa lite på kontrollen och ge miljön en mer aktiv del i händelseutvecklingen och 

leken. Sinnligheten är kopplad till lekar som stimuleras av t ex lukt, syn, känsel, hörsel eller smak, 

de så viktiga aspekterna för helheten i lärandet och upplevelsen som flertalet forskare och filosofer, 

som nämnts ovan, tar upp (a.a.). 

Ernst (2013) genomförde i Minnesota, USA, en studie där förskollärare var i fokus och där syftet 

var att se hur förskollärares inställning påverkar det pedagogiska användandet av utomhusmiljöer 

som lärmiljö. I studien framgick att lärarna var medvetna om vilket värde natur- och utomhusmiljö 

har för barns fysiska, kognitiva och sociala utveckling men att denna medvetenhet inte förutsatte 

att miljöerna användes med detta i åtanke. Studien visade också att miljöerna användes sporadiskt 

vilket Ernst (2013) menar kunde bero på lärarnas tidigare erfarenheter där användandet av dessa 

miljöer som lärmiljöer relaterades till svårigheter. Det poängterades också att en insats för 

förändrad inställning hos förskollärarna torde ha större genomslagskraft i längden än vad endast 

direktiv för arbetssätt skulle ha, förändras inställningen så förändras också arbetssättet (a.a.).  

 

2.4.2 Att lära med alla sinnen 

I en studie genomförd av Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren (2007) har två grupper av 

lärare från två olika skolor intervjuats i syfte att få fram tankar om undervisning och lärande i 

utomhusmiljö. Första delen av studien är en kartläggning av lärarnas uppfattningar och den andra 

är en uppföljningsstudie av samma forskningsgrupp efter att hälften av dem genomgått en 

utomhuspedagogisk utbildning (Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren, 2007; Szczepanski & 

Dahlgren, 2011). Den första studien visar att lärarna, liksom i Ernsts (2013) studie ovan, ser 
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utomhusmiljöns potential för barns lärande med alla sinnen och dess möjligheter till 

förstahandserfarenheter, dock anses det endast att vissa ämnen är gynnade av detta, t ex matematik 

och natur. Efter utbildningen i utomhuspedagogik har deltagarna i studien vidgat sitt tänkande och 

ser inga hinder för lärande även i andra ämnen och att utomhusmiljön erbjuder utrymme för ett 

både kropps- och sinnesrelaterat lärande (Szczepanski & Dahlgren, 2007). Szczepanski (2014) 

betonar också Deweys tes att gripa för att begripa som ett identitetsbegrepp för 

utomhuspedagogiken. Han fortsätter, liksom Mårtensson (2004) i ovanstående avsnitt, att belysa 

sinnligheten. Att barn inte endast lär genom syn och hörsel utan också med de andra sinnena så 

som lukt, smak och känsel (Szczepanski, 2007). Det är i relation till utomhusmiljön dessa kreativa 

och meningsfulla lärprocesser kan skapas. Utomhusmiljön ger också barnen möjligheter att möta 

både strukturerade och ostrukturerade lärmiljöer vilket i sin tur skapar en helhetsupplevelse där 

alla sinnen används för ett mer bestående minne. Dahlgren (2007) menar att ett framträdande drag 

hos utemiljön är att den erbjuder både innehåll och plats för lärande men också möjlighet till 

helhetsintryck av alla sinnen. Enligt Szczepanski (2007) kan utemiljön vara en plats för 

återhämtning men också en plats som främjar hälsan i stort. Han vill med lärandemodellen nedan 

visa att det krävs ett samspel mellan miljö, aktiviteter, deltagande personer och utveckling och att 

hälsan finns runt allt och är avgörande för välmåendet och viljan att lära. 

 

Figur 1.1 Lärandemodellen enligt Szczepanski (2005) 

 

I utomhuspedagogiken får man enligt Szczepanski (2008) och Mårtensson (2004) oftast rörelse på 

köpet och det råder enligt Grahn (2007) ingen tvekan om att fysiska aktiviteter och rörelse ger 

friskare barn med bättre koncentrationsförmåga och motorik. I en studie av Grahn, Mårtensson, 

Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) jämfördes naturrika och naturfattiga gårdars inverkan på 

barns hälsa och utveckling. Resultatet visade stora skillnader i både koncentrationsförmåga, 

motorik och sjukfrånvaro men också i barnens lekar, allt till de naturrika gårdarnas fördel. Även 
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Söderström (2014) har gjort en liknande studie som visade att en utemiljö med hög kvalitet i form 

av yta, lekplatser och vegetation bidrog till att barnen vistades längre tid ute vilket i sin tur gjorde 

att de rörde på sig mer och sov bättre på nätterna. Szczepanski (2007) menar att om aptiten på frisk 

luft och rörelse väcks redan i tidig ålder kommer den antagligen finnas kvar även som vuxen. 

 

2.5 Utomhusmiljöns förankring i styrdokumenten 

Utemiljön har varit en del av tidigare styrdokument men har haft olika betydelser. I 

Barnstugeutredningen (SOU, 1972:27) beskrevs utemiljön som en plats för barns sinnliga 

upplevelser där variationsrika och spännande platser skulle ge barnen möjligheter att möta naturen 

och landskapet genom utforskande och estetiska lekar. Att miljön både ute och inne skulle utgöra 

ett stöd för den pedagogiska verksamheten såväl för enskilda barns behov som för gruppens, stod 

framskrivet i det Pedagogiska programmet av Socialstyrelsen (1987). Här belystes också vikten av 

att använda närmiljön och närsamhället i det pedagogiska arbetet för att ge barnen förutsättningar 

för att relatera till dessa miljöer. Det påtalades även att lärandet sker överallt och hela tiden och 

inte bara i förberedda lärsituationer vilket innebär att alla miljöer och alla tillfällen under dagen i 

verksamheten kan vara tillfällen för lärande och utveckling (a.a.). I ett förslag till den kommande 

läroplanen för förskolan Att erövra omvärlden (SOU 1997:157a) poängterades betydelsen av 

förskolepersonalens kunskap om hur barn utvecklas och lär och förståelse för de möjligheter och 

den betydelse miljön utgör för den pedagogiska verksamheten. Det handlade om att se miljön som 

en aktiv del av det pedagogiska arbetet på förskolan och vara medveten om att många miljöer bär 

på traditioner och förväntningar om vad som ska göras i den. Genom att tänka om och ändra både 

synsätt och miljöer kan de få en annan mening och andra användningsområden. 

 

Inspirerande, inbjudande och trygg är ord som förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 10) använder för 

att beskriva hur både utomhus- och inomhusmiljön ska utformas (Skolverket, 2010). Den 

pedagogiska miljön ska utformas med utgångspunkt i barnens intresse och inspireras av deras 

aktiviteter och utforskande. I allmänna råd med kommentarer för förskolan (Skolverket, 2013) 

beskrivs hur utemiljön på förskolan behöver ge plats för både utforskande aktiviteter men också 

för platsbunden lek och att både den och innemiljön behöver vara anpassad för att passa alla barn 

i verksamheten. Eftersom barngruppen och dess behov förändras behöver också miljöerna på 

förskolan förändras kontinuerligt. Läroplanen säger: ”Barnen ska kunna växla mellan olika 

aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till 
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lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” (Skolverket, 2010, s. 7). Det är i 

samspel med både människor och fysisk miljö som lärandet sker vilket ger både ute- och innemiljön 

en avgörande roll i det som bildar ramen för den pedagogiska verksamheten på förskolan 

(Skolverket, 2013).  
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3. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med studien är att genom intervjuer av förskollärare få en inblick i hur de ser på utemiljön 

som lärmiljö med inspiration av ett relationellt perspektiv. Följande frågeställningar ligger till 

grund för studien: 

● Hur talar förskollärarna om förskolans utomhusmiljö? 

● Hur används utemiljön i den dagliga verksamheten? 
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4. Metod 

Här beskrivs den metod som använts och varför den anses relevant för syftet med studien. Även 

urval, genomförande, trovärdighet, etik och analys kommer beskrivas. 

 

4.1 Val av metod 

För att belysa studiens syfte om förskollärarnas syn på utemiljön som lärmiljö används i studien en 

kvalitativ metod där forskningsstrategins tonvikt ligger på det kvalitativa innehållet, på ord, oftare 

än på kvantitet vid både insamling av data och analys av den (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2014). Detta metodval gjordes då vårt fokus ligger på förskollärarnas berättelser om sina 

utemiljöer. Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer då vi ville ha ett delvis 

fritt berättande men utifrån frågor som var relevanta för studien. I en semistrukturerad intervju 

finns inga skrivna svarsalternativ utan intervjupersonerna svarar med sina egna ord (Bryman, 2011) 

vilket ger forskaren mindre inverkan på svaren men svaren i sig blir fylligare (Hjalmarsson, 2014; 

Christoffersen & Johannessen, 2015).  

 

4.2 Urval  

Då syftet med studien är att få en inblick i förskollärares syn på utemiljön som lärmiljö gjordes 

urvalet av intervjupersoner efter relevans för forskningsfrågorna (Bryman, 2011; Svensson & 

Ahrne, 2015). Intervjupersonerna var i detta fall fyra verksamma förskollärare som alla arbetar på 

skilda förskolor. Vårt urval var ett bekvämlighetsurval då vi valde förskollärare vi mött tidigare 

och som arbetar på förskolor inte alltför långt ifrån vår hemort. Ett bekvämlighetsurval innebär 

enligt Bryman (2011) att deltagarna för tillfället finns lättillgängliga för forskaren. Våra tankar om 

vilka intervjupersoner som kunde tillfrågas och eventuellt tänkas ställa upp i studien fanns i ett 

tidigt skede. I val av intervjupersoner togs i beaktande att vi mött personerna tidigare men också 

plats, storlek och hur många år förskolorna som förskollärarna arbetar på har funnits (Hjalmarsson, 

2014). Syftet med detta val var att få en spridning både erfarenhetsmässigt men också i 

förutsättningar i närmiljön (Svensson & Ahrne, 2015).  

 

4.3 Genomförande 

Första kontakten med de utvalda förskollärare togs via telefon där de fick information om studiens 

syfte och förfrågan om de ville delta. Vid positivt svar skickades några få frågor via mejl till 

intervjupersonerna för att ge dem en inblick i de frågor som skulle komma att ligga till grund för 

intervjun (bilaga 1). Då förskollärarna själva fick bestämma tid och dag för intervjun blev de 
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utspridda under en period på tio dagar vilket gjorde att transkriberingsarbetet kunde pågå parallellt 

med intervjuerna. En intervju kan ses som en aktiv process där både intervjuare och intervjuperson 

tillsammans skapar kunskap där tid, plats och förtroendet mellan intervjuperson och intervjuare har 

betydelse för hur svaren tar form och tyds (Kvale & Brinkmann, 2014; Löfgren, 2014). Vid 

intervjutillfällena har vi besökt de förskolor där förskollärarna arbetar då miljön intervjupersonen 

befinner sig i kan spela roll för hur personen uttrycker och presenterar sig (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Vi upplever att studien stärks av att intervjupersonerna är i sin arbetsmiljö och i sin 

yrkesroll under samtalet då syftet med studien är relaterad till deras profession. En mall med förslag 

på följdfrågor (bilaga 2) användes för att inte missa viktiga frågor eller frågeområden (Eriksson-

Zetterquist, 2015) men samtalen fick också avgöra vilka andra frågor som kom upp. Detta sätt att 

förbereda vissa frågor kan var nödvändigt för forskarens analysarbete då frågor kan jämföras var 

och en för sig (Bryman, 2011; Christoffersen & Johannessen, 2015; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Intervjuerna utfördes i, från verksamheten, avskilda rum för bästa förutsättning för ostördhet 

och ljudupptagning. Vi var båda delaktiga i intervjuerna men med olika uppgifter. Den ena av oss 

ledde intervjun medan den andra förde anteckningar och ställde följdfrågor vid behov. Intervjuerna 

tog mellan 20 och 30 minuter vardera och de spelades in med en mobiltelefon och en iPad för att 

ha två inspelningar ifall tekniska problem skulle uppstå på någon av dem (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Dessa ljudinspelningar transkriberades sedan och då detta arbete tar både tid och 

koncentration valde vi att sitta cirka en timme åt gången och sedan turas om. En stor fördel med 

att själva transkribera materialet var att tolknings- och analysprocessen startade redan under själva 

skrivandet och lyssnandet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vissa citat från det transkriberade 

materialet valdes ut som exempel i resultatredovisningen.  

 

4.4 Trovärdighet 

Enligt Löfdahl (2014) innebär trovärdighet att en lagom mängd data samlats in och att arbetet 

strukturerats noggrant för att undvika att egna föreställningar är i vägen i sökandet efter svar på 

studiens syfte. I kvalitativ forskning kan de mänskliga elementen innebära både svagheter och 

styrkor (Thornberg & Fejes, 2009). En styrka är att andras erfarenheter och förståelser kan leda till 

nya insikter och kunskaper och en eventuell svaghet är att både forskning och resultat är beroende 

av forskarens kreativitet, intellekt, bildning och färdigheter. Att vår förförståelse och vårt intresse 

för förskolans utemiljö kan påverka det vi vill se och möta i intervjuerna är något att ta i beaktande 

och det är en utmaning att åsidosätta dessa förväntningar för att göra intervjupersonernas svar 

rättvisa. Det gäller också att vara ödmjuk inför det faktum att vi handskas med andra människors 
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erfarenheter och kunskap och då försöka bedöma utan att döma de svar de gett oss. Svensson och 

Ahrne (2015) menar att då det finns flera sätt att uppleva och beskriva ett fenomen på, kan detta 

ses som en fördel i den kvalitativa forskningen. Det finns inte bara en sanning utan perspektiv och 

förförståelse avgör tolkning vilket också kan göra det svårt att jämföra data. Att vi varit två som 

gjort denna studie ser vi som en styrka eftersom vi har kunnat diskutera och vrida och vända på 

tankar och funderingar och på så sätt kunnat hitta nya infallsvinklar. Då denna studie är relativt 

liten är vi medvetna om att det är svårt att dra generella slutsatser vilket innebär att de resultat som 

framkommit i studien är signifikanta för de intervjupersoner som deltagit (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015; Svensson & Ahrne, 2015). Då forskarens roll är så central så är det viktigt med 

självinsikt från forskarens sida vilket har varit ett återkommande ledord under arbetets gång 

(Patton, 2002). Vi vill betona att det som delges i arbetet är en tolkning av verkligheten (Fejes & 

Thornberg, 2009) men genom att se på det empiriska materialet och tänka kritiskt men också 

kreativt (Patton, 2002) är förhoppningen en så rättvis tolkning som möjligt för att åskådliggöra det 

som vi avsåg att studera.  

  

4.5 Etik  

Vi är medvetna om vilken ansvarsfull process det är att göra en studie där människor delar med sig 

av både tid och kunskaper och vi vill visa största respekt för dem och det de delar med sig av. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav när det gäller forskningsetik. 

  

● Informationskravet: Deltagarna ska informeras om studien, vilken uppgift de har i den, att 

deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att avsluta den. 

● Samtyckeskravet: Deltagarna ska samtycka till deltagande i studien. 

● Konfidentialitetskravet: Alla personliga uppgifter ska omarbetas för att deltagarna inte ska 

kunna identifieras. 

● Nyttjandekravet: Den data som samlas in får endast användas för forskningsändamål och 

inte utlånas eller användas på annat sätt. 

 

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylls genom ett samtyckesdokument där 

förskollärarna informeras om studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt vilket innebär att 

de när som helst kan välja att avsluta det utan frågor vilket anses vara forskningsetikens viktigaste 

princip (Löfdahl, 2014; Svensson & Ahrne, 2015). För att tillgodose kraven på konfidentialitet och 

nyttjande kommer all information som intervjuerna genererar endast användas av oss, våra 

handledare och eventuellt examinatorn (Vetenskapsrådet, 2002). Fejes & Thornberg (2009) belyser 
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vikten av att arbeta efter en god forskningsetik där samtycke och konfidentialitet ligger till grund 

och att ingen data utnyttjas fel, förvrängs eller ändras. Alla ljudinspelningar och transkriberingar 

kommer att raderas när studien är publicerad för att så långt som möjligt kunna säkerställa 

anonymiteten för berörda deltagare (Löfdahl, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Den 

forskningsetik som ligger till grund för studien har betydelse för intervjuernas resultat och är 

avgörande för kvalitén i både etik och vetenskaplig kunskap (Löfdahl, 2014).  

 

4.6 Analys 

Studien har inspirerats av det relationella perspektivet och med syftet i åtanke blir synen på och 

användningen av utemiljön faktorer som möjliggör möten och relationer, både personer emellan 

men också mellan personer och miljö, vilket i sin tur ger förutsättningar för lärande. I första skedet 

av analysen lades den teoretiska utgångspunkten åt sidan för att försöka analysera det empiriska 

materialet utan förväntningar och fördomar (Fejes & Thornberg, 2009). I kvalitativa studier ligger 

forskningsstrategins tonvikt på ord oftare än på kvantitet vid både insamling av data och analys av 

den och det som eftersträvas i analysen är att hitta det som döljer sig bakom svaren (Bryman, 2011). 

Detta kräver flertalet genomgångar av det empiriska materialet och diskussioner oss två författare 

emellan. Tillsammans får vi ett bredare perspektiv och genom att prioritera diskussioner under 

analysen var det det som eftersträvades.  

 

Analysarbetet startade med att vi lyssnade på och transkriberade inspelningarna av intervjuerna. Vi 

lyssnade inte bara på vad som sades utan också hur det sades och återgick vid flertalet tillfällen till 

både transkriberingar och inspelningar för att materialet ständigt skulle vara närvarande. När 

transkriberingarna var färdiga satte vi oss en och en och gick igenom dem och gjorde 

understrykningar och noteringar i marginalen, allt med syftet och frågeställningarna i åtanke. Då 

vi båda gått igenom allt material började nästa fas, den tematiska analysen. Vi gick återigen igenom 

transkriberingarna och förde nu ner tankar och intressanta saker från dem på post-it lappar och 

placerade dem på en stor kartongskiva med syftet skrivet i mitten för att inte tappa bort det i all 

data. Post-it lapparna placerades i olika områdeskategorier och allt eftersom nya områden dök upp 

skrevs de dit och lappar fylldes på. Varje intervjuperson fick en egen färg på lapparna för att vi 

skulle kunna urskilja om alla eller delar av gruppen fanns representerade i de olika områdena. Till 

slut hade vi 140 post-it lappar uppdelade på sju olika områden och vi satte oss ner och funderade 

på nästa steg i analysen. Vi diskuterade igenom de olika områdena och vad de innebar för oss och 

vilka som kändes mest relevant för vår studie, både utifrån syfte och frågeställningar. Något tema 

hade väldigt många lappar på sig vilket gjorde det svårt att få grepp om så efter en genomgång av 



21 

 

dem delade vi upp det området i två mindre. Efter mycket diskuterande fram och tillbaka valde vi 

tre områden som dels var relevant för studien men också för det budskap intervjuerna förmedlade. 

Områdena som valdes var: 

 

● Miljön 

● Lärande 

● Barnen 

 

Nu började vi om från början, vände på kartongskivan, skrev de tre områdena överst och placerade 

in lapparna under dem eller la dem åt sidan om de inte längre ansågs relevanta. När detta var klart 

började den djupare delen av analysen och bland alla lapparna försökte vi hitta svaren på våra 

frågeställningar men också det som kom fram i intervjuerna men som inte riktigt sades med ord. 

Vad som framkom i denna del av analysen finns att läsa i resultatet. 
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5. Resultat 

I resultatet kommer studiens frågeställningar att lyftas utifrån den analys som gjorts av studiens 

intervjuer. Vi har delat upp resultatet efter tre huvudområden som urskilts ur vår analys, dessa 

områden är: miljön, lärande och barnen. Syftet med studien är att genom intervjuer av förskollärare 

få en inblick i hur de ser på utemiljön som lärmiljö med inspiration av ett relationellt perspektiv. 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 

● Hur talar förskollärarna om förskolans utomhusmiljö? 

● Hur används utemiljön i den dagliga verksamheten? 

 

5.1. Hur talar förskollärarna om förskolans utemiljö? 

Första frågeställningen i studien är utgångspunkt i detta avsnitt och de tre ovan nämnda områdena 

kommer återfinnas som underrubriker. De fyra förskollärarna i studien benämns i resultatet med 

A, B, C och D. 

 

5.1.1. Miljön - gården och närmiljön 

 

“Hmm, stökig..byggarbetsplats..äh..tillgänglig….mötesplatser.. 

äh..rolig, stökig..utmanande..föränderlig…” 

(Förskollärare D) 

 

Att beskriva gården med orden ovan ger en bild av en gård som kan bli vad som helst, där bara 

fantasin sätter gränser. Studien visar att miljön och det den erbjuder blir vad förskollärarna gör den 

till och att förskollärarnas syn på utemiljön som lärmiljö påverkar vilka möten som möjliggörs i 

den. Citatet ovan kan tolkas som en medvetenhet om vikten av relationer och möten men även om 

kunskapen om den egna rollen som skapare av möjligheter till möten och lärande. “Det måste inte 

se hemtrevligt ut, det ska se spännande ut, fascinerande ut, utmanande..” (förskollärare D). När det 

gäller utemiljön kan främst två olika synsätt utläsas i studien då respondenterna dels beskriver att 

utemiljön möjliggör möten som ger förutsättningar för lek, utforskande och kreativitet och dels 

som ett mer tillåtande rum där barnen får ge utlopp för sin energi, stimma och springa av sig där 

miljön anses fullständig med till exempel gungor och sandlåda. Det första synsättet kan tolkas 

bygga mer på relationer och möten medan det andra snarare saknar båda dessa delar.  

 

Studien visar vidare att utemiljön inte stannar vid staketet på gården utan innebär så mycket mer.  
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“- (...) skogen är en härlig lekmiljö med mycket att utforska och fantasin flödar (...) 

dom reser till Thailand och Ullared på gamla stockar och nu när vi gick sist så 

hittade vi en död mus som vi studerade väldigt länge (...).” 

(Förskollärare C) 

 

Alla deltagare i studien nämner skogen som den miljö de använder sig mest av utanför gården men 

det framgår också att de ser det mesta i närmiljön som potentiell lärmiljö och som bra komplement 

till gården. Utemiljön bortom förskolan ger möjligheter till andra upptäckter, annat utforskande 

och andra möten som anses viktiga för både lärande men också för sammanhållning men studien 

visar att gården är den plats som tillskrivs mer pedagogiskt värde än vad de andra miljöerna görs. 

 

“Det skapar minnen. Det är barn i sexan som kan komma och säga: 

-Kommer du ihåg när vi gjorde det där? 

-Jaha, det gör jag vad roligt det var. 

Att det ger gemensamma minnen skapar ju...ja..det skapar det sociala kitet.” 

(Förskollärare D) 

 

5.1.2 Möten som möjliggör lärande 

 

“(..)..ett lärande fortgår ju hela tiden oavsett vilken plats du står på..(..).” 

(Förskollärare C) 

 

En av respondenterna talar om “pedagogiska relationer” och att det är dem som förskolan byggs 

på. Studien visar att det finns en uttalad medvetenhet hos flera av förskollärarna om att det krävs 

närvarande och engagerade pedagoger för att möjliggöra och uppmärksamma det lärande som sker. 

“Oj, där gräver dom, vad ser dom? Skalbaggar? Maskar?” eller “Man letar djur, man letar blommor, 

man pratar om det, cirkel, sväng, rondellen är därborta” (Förskollärare C). Lärsituationerna ser 

olika ut beroende på personer, miljö och material. Studien visar att tre av förskollärarna ser på sin 

sida i de “pedagogiska relationerna” som att tolka och skapa. Vad intresserar barnen? Vad erbjuder 

miljön nu? Vad behöver tillföras? Det är deras uppdrag att skapa möjligheter för lärande och detta 

görs i första hand genom att skapa tillfällen för lek, upptäckande och utforskande.  

 

” (..) de kan använda sin kropp på riktigt och de kan klättra och de kan samla stenar  

och de kan.. ja, allt liksom.” 

(Förskollärare B) 
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Studien visar, liksom citatet ovan, att förskollärarna kopplar utemiljön till ett lärande där kroppen 

är mer delaktig både fysiskt men också psykiskt och att tre av respondenterna ser samma 

lärmöjligheter utomhus som inomhus, dock med skillnaden som citatet nedan påvisar. 

 

“Allting inne går att ta ut, men allting ute går inte att ta in.” 

(Förskollärare D) 

 

5.1.3 Barnens intresse, grunden för barns delaktighet 

 

“Jag kan hjälp men det är inte alltid jag kan och därför är det bra att kunna hämta 

och ta saker själv. Och det gäller ju ute också, att man litar på barnen alltså jag  

fick en fråga av en flicka nu som ska börja skolan, då sa hon såhär: 

“varför får vi nästan alltid göra som vi vill här?” “ 

(Förskollärare C) 

 

Tre av respondenterna talar om närvarande pedagoger och att de genom att vara delaktiga och 

närvarande kan hjälpa till i de möten som uppstår i leken och upptäckandet. Vid fungerande lekar 

kan de ta ett steg tillbaka och låta barnen växa i relationerna sinsemellan medan de kan behöva inta 

en mer aktiv roll om antingen barnet eller miljön behöver det. Studien visar att en tillåtande utemiljö 

där barnens intressen tas tillvara i verksamheten medför att barnen känner tillit till sin egen 

förmåga, blir mer delaktiga i verksamheten och att relationen mellan barn och vuxna men också 

barn och miljö stärks i detta ömsesidiga förtroende. Barnen vågar utmana sig själva när tryggheten 

inte är långt borta. Frågan i citatet ovan kan ses som ett betyg på en relation grundad på tillit till 

varandra. 

 

Studien visar vidare att barnens intresse är viktigt i utformandet av utemiljön, då detta anses ge 

barnen inflytande och delaktighet i verksamheten. Att se till vad barnen uppmärksammar och leker 

blir inspiration till vad som finns i utemiljön och med utgångspunkt i barnens intresse skapar detta 

möjligheter för barnen att i ett gemensamt intresse möta sina kamrater, förskollärare och även 

miljön i sig. För att skapa möjligheter för dessa möten kan utemiljön och materialet i den behövas 

förändras i takt med att barngruppen gör det då barnens intresse kan variera från barngrupp till 

barngrupp. I studien går det vidare läsa ut att det finns en vilja att planera utemiljön med inspiration 

ur barnens lekar inomhus. 
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“Barnen lekte mycket Bockarna Bruce inne och så tyckte vi att det kan va roligt att göra det ute då. 

Men sen blev det väldigt mycket o fiska i stället för båten ligger ju bredvid och 

helt plötsligt stod man på bron och fiskade…” 

(Förskollärare A) 

 

I mötet med utemiljön kan material som planerats för en viss roll i leken få en helt annan och 

därmed skapa nya användningsområden och lekar.  

 

5.2 Hur används utemiljön i den dagliga verksamheten? 

I detta avsnitt tas andra frågeställningen upp och även här återfinns de tre områdena miljön, lärande 

och barnen i underrubrikerna. 

 

5.2.1 Utemiljön - en del av hela verksamheten 

Att alla förskollärare i studien använder utemiljön varje dag framkommer tydligt men hur mycket 

och på vilket sätt är olika. För någon har utemiljön en kompletterande roll till inomhusmiljön och 

används då mer som en plats för sådant barnen inte får göra inomhus men för flertalet av 

respondenterna är utemiljön en del av hela verksamheten. Genom att se på miljön som en del av 

verksamheten, i stället för komplement till, suddas platsens betydelse ut och verksamheten bedrivs 

i princip likadant oberoende av plats. Ute är en plats som används som matsal, till lek, till 

upptäckande, utforskande men också till vila och återhämtning. Ute används också till att ge liv till 

barns fantasier och intressen men framförallt används utemiljön som ett redskap. 

 

”För någon vecka sedan så grävde vi ner olika saker i sandlådan, de hade skattjakt och letade och..  

alltså de höll nog på i en timma och de kom: ge oss en ledtråd, ge oss en ledtråd. Ja, okej. Gräv  

lite där. Nä, det finns ingen, ni lurar oss. Nä, vi lurar er inte. Alltså man kan göra väldigt mycket,  

det behöver inte bara bero på vad du har för material. 

(..) Du kan göra en spännande utemiljö med hjälp av dig själv.” 

(Förskollärare C) 

 

Citatet visar på en verksamhet där barn och vuxna tillsammans skapar meningsfulla sammanhang 

där förskolläraren har en medvetenhet kring miljöns potential som både redskap och plats för möten 

och lärande.  
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5.2.2 Lärande varje dag - överallt 

 

“Jag tror på lärandet överallt och att...  

då är det ju viktigt att jag är deltagande för annars blir det inte det.” 

(Förskollärare A) 

 

Studien visar att samlingar, lekar och högläsning fungerar lika bra utomhus som inomhus och att 

detta är återkommande inslag i användandet av utemiljön hos flera av respondenterna. Ur 

lärandeaspekt går det utläsa två olika slags lärsituationer i datamaterialet. Dels de planerade och 

dels de oplanerade. De planerade är förberedda aktiviteter med ett visst syfte i åtanke och de 

oplanerade är när förskollärarna fångar upp något just där och då. I båda situationerna är 

förskollärarna aktiva och delaktiga men på skilda sätt. I ena fallet styrs lärandet av förskollärarna 

och i det andra fallet av barnen. 

 

5.2.3 Barnen behöver utemiljön 

Respondenterna i studien är överens om att det är viktigt för barnens hälsa och välbefinnande att 

gå ut minst en gång om dagen. Att sova ute, få frisk luft och chans att springa av sig är några 

aspekter som lyfts i studien då utemiljöns dagliga användande kommer på tal. Det går att utläsa att 

det oftast är förskollärarna som initierar utevistelsen, då det finns rutiner att förhålla sig till under 

dagen på förskolan, men att barnen ibland får bestämma om och när de vill gå ute. Studien visar 

vidare att barnen spenderar mer tid utomhus under sommarhalvåret men att barnens behov ständigt 

är närvarande i den dagliga verksamheten.  

 

“Jag tycker att man alltid ska utgå från barngruppens behov…  

Inte det hära nu är det fint väder nu går vi ut, nu ska barnen ute vare sig man vill eller ej 

 och nu regnar det åh va mysigt att vara inne…” 

(Förskollärare D) 

 

Studien visar att respondenterna inte ser några hinder i att spendera mycket tid ute och att de inte 

heller ser några gränser i vilket material barnen kan använda i utemiljön.  

 

“Man måste ju låta alla barn ge inflytande men det är ju så att man kan ju ta ut,  

man kan ju ta ute sagoböcker och lägga sig i skuggan, man kan ta ute barbiesar, vi tar ut lego [...]” 

(Förskollärare D) 
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Citatet ovan antyder att barnen ges inflytande över vad de vill göra i sin utemiljö men i studien går 

även i vissa svar utläsa att barnen får vara med och rösta om i vilken utemiljö de vill leka i just den 

dagen.  

 

5.3 Sammanfattning resultat 

Det som framkommer tydligt i studien är att det är viktigt vad som sägs om utemiljön men kanske 

ännu mer viktigt hur det sägs. Glädje, entusiasm, nyfikenhet och spänning färgar av sig på det som 

förmedlas men så gör även passivitet och tveksamhet. Resultatet visar att förskollärarnas syn på 

utemiljön som lärmiljö och sättet de använder den på speglar deras personliga och professionella 

intresse i att bedriva verksamhet utomhus. Detta visar sig även i att de ser på utemiljön antingen 

som ett komplement till innemiljön eller som en del av hela verksamheten. Tre av förskollärarna i 

studien ser sig själva som redskap och betonar vikten av att vara närvarande i barnens lekar och 

utforskande för att kunna fånga lärandet. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien var att få en inblick i hur förskollärare ser på förskolans utemiljö som lärmiljö 

med teoretisk inspiration av ett relationellt perspektiv. Resultatet visar att förskollärarnas 

professionella men även personliga intresse i att bedriva verksamhet utomhus speglar deras syn på 

utemiljön som lärmiljö. Det finns en tendens att se utemiljön antingen som ett komplement till 

inomhusmiljön eller som en del av hela verksamheten vilket syns i hur den används av 

förskollärarna. Studien visar också att det krävs närvarande pedagoger för att kunna fånga lärandet. 

Diskussionen redovisas utifrån resultatets tre områden; miljön, lärande och barnen och diskuteras 

i relation till forskning och litteratur. I kapitlet redovisas även metoddiskussion och vidare 

forskning. 

 

6.1 Miljön 

Vår studie visar att förskollärarnas syn på utemiljön som lärmiljö kan skönjas i hur de talar om den 

då sättet förmedlar en viss känsla. De förskollärare som med entusiasm och glädje berättar om sina 

utemiljöer berättar också om vilket lärande och utforskande de erbjuder och vilken roll de spelar i 

verksamheten. Eriksson Bergströms (2013) studie visar att förskollärarnas inställning till, och syn 

på, utomhusmiljön påverkar de förutsättningar för lärande man tillåter den att ha vilket visar sig 

även i vår studie. Att se på utemiljön som en plats för barnen att rasta av sig eller stimma och 

springa kan tolkas som ett mer passivt sätt att använda den på. Vi anser att det finns ytterligare ett 

sätt att tolka detta på där vi har haft Mårtenssons (2004) tankar om rörelsefrihet och vidlyftighet i 

åtanke. Även stimmandet och springandet kan vara ett sätt att mötas och inleda lekar på. Skillnaden 

mellan de två tolkningarna är att den senare görs med medvetenhet om hur möten, lek och lärande 

uppstår. Effekterna av det första synsättet, där utemiljön ses som en plats att rasta av sig på, kan bli 

en miljö som aldrig förändras med slentrian och ovilja att gå ut och leka som följd. I längden kan 

det i sin tur leda till en barngrupp som inte trivs på förskolan vilket påverkar både deras lärande 

och utveckling. Szczepanski (2014) menar att utomhuspedagogik i sig inte innebär bra 

lärandemöjligheter utan att det krävs erfarna pedagoger för det och vi är beredda att hålla med. 

Miljön kan erbjuda otaliga möjligheter till utforskande, lärande och utveckling men det krävs 

medvetna och uppmärksamma pedagoger för att fånga dess möjligheter. 

 

Vårt resultat visar en medvetenhet om den egna rollen i att skapa miljöer för möten och lärande 

men det visar även en tendens till det motsatta. Med detta menar vi att det gärna tolkas som 

omedvetenhet när det inte talas om någon av ovanstående möjligheter i allt det berättande en 
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intervju ändå är. Genom att låta pedagogiska relationer ligga till grund för all verksamhet blir 

medvetenheten kring det pedagogiska ansvaret och uppdraget viktig. Risken finns annars att 

skillnader mellan olika förskolor och det arbete som bedrivs där blir större och den likvärdiga 

förskola och skola som efterfrågas i skollagen (SFS 2010:800, § 2 kap. 1) blir svåruppnådd. Vår 

studie visar även på en skillnad i att se utemiljön som ett komplement till inomhusverksamheten 

eller som en del i hela verksamheten vilket även Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgrens 

(2007) och Szczepanski & Dahlgrens (2011) interventionsstudie visar. Även detta kan påverka den 

likvärdighet som efterfrågas eftersom ”komplement till” borde innebära ett antingen eller tänkande 

och ”en del av hela” att det inte sätts några gränser för var, när och hur. Enligt Mårtenssons (2004) 

studie finns det hos en del pedagoger en tro att barn kan leka i vilken miljö som helst och visst 

finns det en sanning i det men vad innebär det för leken? Vår studie visar att det finns en tanke 

bakom att arrangera miljöer som ger barnen utrymme att själva arrangera vidare och skapa egna 

lekmiljöer. Att arrangera behöver med andra ord inte likställas med tillrättalagda och färdigställda 

miljöer. Kanske är det här det ibland blir fel både för barnen och förskollärarna? Arbetet att 

arrangera nya lekmiljöer kan kännas stort och tungt när det egentligen kanske bara behövs en 

ändring eller ett tillskott i miljön för att skapa intresse och nyfikenhet. Barnen å sin sida kan fritt 

använda sin fantasi och behöver inte känna sig låsta i lekmiljöer som har vissa förväntningar i sig. 

Här handlar det återigen om att vara medveten om sin roll som pedagog. Vi är där för barnens skull 

och det är deras lärande och utveckling som står i fokus och genom att se utemiljön som ett redskap 

används det förhoppningsvis som det. 

 

6.2 Lärande 

Szczepanski (2007) menar att i utemiljön möter barnen både strukturerade och ostrukturerade 

lärmiljöer vilket skapar förutsättningar för att kunna använda alla sinnen i lärandet. Även 

Mårtensson (2004) beskriver att det behövs en del oförutsägbarhet i barns lärmiljö för att stimulera 

deras sinnen, fantasi och intellekt. Hennes studie visar två egenskaper som utemiljön bör erbjuda 

barnen, sinnlighet och vidlyftighet, där vidlyftigheten talar om att barnen får utrymme för vildare 

lekar med mycket spring medan sinnligheten är kopplat till lekar där sinnena stimuleras. Båda dessa 

egenskaper betonas skapa förutsättningar för ett helhetslärande. Vår studie visar på en medvetenhet 

om båda egenskaperna ovan hos flertalet respondenter men det finns även en tendens till att inte 

tala om lärande alls. Vi funderar på talesättet “syns du inte finns du inte” och om det kan ligga 

något till grund för det? Ser man inte lärandet kanske det heller inte finns någon medvetenhet om 

det och hur påverkar det i så fall den verksamhet som bedrivs? Det kan innebära ett arbetssätt som 
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är mer inriktat på kunskapsöverföring där förskolläraren styr vad som ska läras eftersom de inte är 

medvetna om det ständiga lärandet som pågår varje dag. Vi menar att förskollärarnas syn på 

utemiljön som lärmiljö är väldigt avgörande för om den faktiskt är det. Liksom Ernst (2013) ser vi 

en större genomslagskraft i att förändra förskollärarnas inställning till användandet av utemiljön 

som lärmiljö än att enbart ge direktiv för att förändra deras arbetssätt. Vi finner stöd för detta även 

i Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgrens (2007; 2011) interventionsstudie där förskollärarna 

efter utbildning i utomhuspedagogik förändrade sin syn på utemiljön som lärmiljö. Vår studie visar 

att det är viktigt att hålla sig ajour med nutida forskning och litteratur inom utomhuspedagogik men 

också att synen på utemiljö som lärmiljö är en förutsättning för att denna kunskap ska användas.   

 

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgrens (2007) studie visar att respondenterna anser att det 

finns specifika ämnen som passar bättre än andra att lära i utemiljön. I vår studie talar förskollärarna 

inte om något visst ämne som skulle kunna passa bättre att lära utomhus utan flertalet respondenter 

ser att allt lärande kan ske både inomhus och utomhus. Vi tänker att det skiljer sig i planerade och 

oplanerad lärsituationer och funderar på om det är en fördel eller nackdel att se lärandet som 

ämnesindelat. I planerade lärsituationer finns oftast ett planerat syfte och då också ett ämne i åtanke 

medan vid de oplanerade situationerna fångas det lärande som pågår just där och då. Vi frågar oss 

om inte de oplanerade lärsituationerna tilltalar barnen mer då det är deras intresse där och då som 

styr men å andra sidan kan planerade lärsituationer bygga på förskollärarnas tolkning av barnens 

intressen. Vår slutsats är att det krävs närvarande och engagerade förskollärare för att goda 

lärmöjligheter ska uppstå. Szczepanski (2007) beskriver att det finns en risk med att ange lärandets 

plats i begreppet utomhuspedagogik då detta kan uppfattas som motsatsen till inomhuspedagogik 

men i vår studie framgår inga sådana tendenser. Att se på lärandet som att det är platsbundet gör 

att mycket lärande kan gå dig förbi. Trots detta tänker vi att vissa saker nästan kräver en viss plats 

för att lärandet ska bli så verklighetsbaserat som möjligt vilket även Mårtensson (2004) påtalar. Ett 

exempel på detta är skogen. Det finns väl inget bättre ställe att lära sig om svampar, träd och mossor 

på? Genom att se på lärandet som just lärande lägger vi kanske inte heller någon värdering i vad 

som är bättre eller sämre att lära.  I en studie gjord av Eriksson Bergström (2013) syns, till skillnad 

från vår studie, tendenser till att förskollärarna har svårt att se att utemiljön kan erbjuda barnen 

olika möjligheter till lärande och nya erfarenheter. Vår studie visar att majoriteten av 

respondenterna ser utemiljön som en del av hela verksamheten och att lärande kan ske i samma 

utsträckning både inomhus och utomhus, bara det finns förutsättningar för det.   
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6.3 Barnen 

Vår studie visar att flertalet respondenter lägger stor vikt vid att se till barnens intresse i 

utformandet av sin utemiljö och verksamhet, något som även efterfrågas i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010). I läroplanen står vidare att barnen ska vara delaktiga i verksamheten och ha 

inflytande över sin vistelsetid på förskolan. Flera av respondenterna i vår studie menar att barnen 

blir delaktiga genom att deras intresse tas tillvara och att förskollärarna ser och använder sig av det 

barnen leker och uppmärksammar i verksamheten. Vårt resultat visar att det kan finnas en tendens 

att se på utemiljön som fullständig med gungor, sandlåda och rutschkana vilket kan innebära en 

risk för att barnens delaktighet blir begränsad. Vi tänker att den synen kan innebära att 

förskollärarna blir mer passiva i mötena i utemiljön och inte anammar den potential för både 

delaktighet, inflytande och lärande som erbjuds. Detta överensstämmer med Eriksson Bergströms 

(2013) studie som visar att förskollärarnas syn på utemiljöns möjligheter påverkar hur de agerar i 

och med den. Szczepanski (2014) påtalar även han att det krävs erfarna pedagoger för att se och 

använda de lärandemöjligheter som erbjuds i utemiljön. Barngruppens intressen ändras ständigt 

vilket innebär att utemiljön behöver göra detsamma. Vi menar inte att det krävs stora förändringar 

men det behöver finnas en medvetenhet i vad barnen efterfrågar just då och hur det kan få synas i 

verksamheten. Effekten av att se på utemiljön som fullständig och inte i behov av förändring kan 

bli att miljön inte stimulerar till nya lekar utan att barnen leker i stort sett samma lekar varje dag. 

Då kan barnen få favoritsaker som de håller hårt i och inte delar med sig av. Cykeln eller den blåa 

spaden och den gröna hinken blir en “egendom” eftersom de leksakerna “tillhör” leken.  

 

Eriksson Bergström (2013) beskriver i sin studie att barns lekar uppfattas olika av förskollärarna 

beroende på var på gården de leks. Lekar vid till exempel gungor och sandlådor beskrivs bli mer 

lugna då de är konstruerade av vuxna och har ett tydligt användningsområde medan lekar på mer 

obestämda platser där barnen själva konstruerat leken uppfattades som stökiga och kaosartade. 

Mårtensson (2004) beskriver å sin sida hur barns fantasi, sinnen och intellekt stimuleras i en miljö 

där det finns en viss del oförutsägbarhet och kaos och att lekar utomhus erbjuder barnen större 

utrymme för rörelse. I vårt resultat går det se en tendens till att se utemiljön som en plats där barnen 

kan springa av sig, något som kan komma i vägen för att se till vad barnen faktiskt leker och 

intresserar sig för. Kanske blir det svårt att se intresset och lärandet i barns egenkonstruerade lekar 

på dessa mer obestämda platser om lekarna där uppfattas som stökiga eller “bara” spring? Grahn 

(1997) beskriver hur lekmiljöer konstruerade av vuxna kan tillskrivas på förhand förväntade syften, 

något han menar kan skapa frustration hos barnen.  Vi kan se både fördelar och nackdelar med att 
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vi vuxna tar plats i barnens lekar och lekmiljöer. Att låta barnen skapa sina egna lekrum tillåter 

dem att skapa lekmiljöer utifrån behov som finns just då. Detta ger barnen utrymme att möta och 

bearbeta erfarenheter, upplevelser och fantasier. Att vara delaktig och närvarande som förskollärare 

kan vara ett stöd i de möten som sker i leken och för vissa barn kan detta vara avgörande för att 

över huvud taget få tillgång till leken och samspelet i den. Som vuxna kan vi tillföra saker som 

berikar leken men det krävs också fingertoppskänsla för att inte störa eller förstöra. Vår studie visar 

inga tendenser på frustration hos varken barn eller förskollärare kring utemiljön, vare sig det 

handlar om att barnen konstruerar egna lekar eller om förskollärarna planerar och konstruerar 

miljöer med ett syfte i åtanke. Detta ömsesidiga skapande av lekmiljöer ses snarare som en tillgång. 

Däremot visar flera av respondenterna en medvetenhet om att trots att de har ett syfte med den 

miljö de konstruerar kan denna bli något helt annat i mötet med barnen. Nya möten innebär nya 

lekar och nya infallsvinklar. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Vi valde att göra fyra intervjuer på fyra olika förskolor. Så här i efterhand ser vi att observationer 

skulle ha kunnat tillföra ytterligare en dimension i studien. Genom att studera både utemiljöerna 

men också pedagogernas arbete i dem kunde vi ha fått ytterligare en aspekt att ta i beaktande i 

analysen och på så vis kunnat ge en ännu mer korrekt bild av förskollärarnas syn på utemiljön som 

lärmiljö. Även fler intervjuer skulle ha kunnat berika materialet. En del av den kritik som riktas 

mot att använda intervjuer som metod i forskningssammanhang är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) att det kan vara svårt för intervjuaren att hålla sig objektiv till det som studeras. De menar 

att intervjuaren kan påverka resultatet genom sin tolkning av svaren men också genom att ställa 

ledande frågor. Detta är något vi försökt förhålla oss till genom att vara medvetna om problemet 

men det är antagligen ofrånkomligt att vi ändå syns i resultatet.  

 

6.5 Vidare forskning 

Som vi sa i inledningen möts vi i ett starkt intresse i vad utemiljön i förskolan kan vara men också 

bli. Vi inser att vi i vårt uppdrag som förskollärare tolkar läroplan och direktiv på skilda sätt och 

att vi har möjlighet att påverka hur mycket utemiljön används och till vad. Vi har under skrivandets 

gång också reflekterat över hur olika dessa tolkningar kan berika verksamheten om vi väljer att 

diskutera, problematisera och se nya möjligheter i dem. Vad vi skulle tycka var intressant vore om 

vidare forskning gjordes under återkommande tillfällen i en och samma barngrupp för att jämföra 

om lärmiljön i förskolan har någon påverkan på framtida skolresultat. Även forskning kring barns 
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syn på utemiljön som lärmiljö skulle vara intressant och även att få en inblick i vilket lärande de 

upplever utomhus. 
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7. Slutord 

Enligt Grahn (2007) kan förskolegården och dess närmiljö vara den enda utomhusvärld många barn 

möter under en vecka vilket enligt oss talar mycket om vilket stort ansvar vi som förskollärare har 

att använda dem på ett så utmanande och utvecklande sätt som möjligt. Trots våra skilda 

erfarenheter av utemiljöer och utomhusaktiviteter som vi nämnde i inledningen ser vi att de inte 

påverkar det sätt vi vill arbeta på. Under studien har vi mött både större och mindre engagemang i 

den lärmiljö som utemiljön kan vara men vi är medvetna om att den korta stund som vi samtalade 

med förskollärarna inte är ett facit på hur de arbetar med och i utemiljön i verksamheten som helhet. 

Vi vill inte fokusera på eventuella negativa aspekter som framkommit i studien utan i stället 

fokusera på de möjligheter som öppnar sig i alla olika tankesätt och arbetssätt. Vår tanke är inte att 

leverera några svar utan att väcka tanken på vad som kan göras mer för att få en så utmanande, 

utvecklande och lärande utemiljö som möjligt för alla barn i verksamheten, oavsett behov. 

Relationerna i verksamheten är nyckeln till lärande och utveckling. Relationerna mellan vuxna och 

barn. Mellan barn och barn. Mellan barn och miljö. Det är där magin uppstår! 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - frågor till förskollärarna 

1. 

Hur såg man på utomhuspedagogik under din utbildning? 

 

2.  

Hur ser er utemiljö ut? 

 

3. 

Vad räknar ni in i utemiljön? 
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Bilaga 2 - Exempel på följdfrågor som uppkom under intervjuerna 

 

Vilket år tog du examen som förskollärare? 

 

Vem bestämmer när och om ni ska gå ut? 

 

Hur mycket tid tillbringar barnen utomhus varje dag i er verksamhet? 

 

Vad tycker du om den utemiljö som ni erbjuder barnen?  
 

Varför ser er utegård ut som den gör? 

 

Vems initiativ är det att den ser ut som den gör? 

 

Finns det några direktiv för hur utemiljön ska se ut?  

 

Finns det något du skulle vilja förändra i utemiljön och varför? 

 

Hur använder du den i ditt dagliga arbete? 

 

Finns direktiv för hur den ska användas? 

 

Vem sätter direktiven? 

  
Vilken slags lärande finns det inomhus respektive utomhus, enligt dig? 

 

Vad finns det för positiva alternativt negativa aspekter angående utomhusverksamhet? 

 

Positivt/Negativt för vem? Barn? Personal? 

 

 

 

 


