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Abstrakt 

Vi vill med denna studie belysa hur förskollärare resonerar kring barns lek, lärande och utveckling 

under den dagliga utevistelsen. Detta genom att besvara frågorna:  

Vilka interaktioner möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen? 

Vilka aktiviteter möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen? 

Hur resonerar förskollärarna om förskolegårdens utformning och det material som finns tillgängligt? 

 

För att besvara frågorna har vi genomfört fyra kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare från olika 

förskolor, belägna i samma kommun. Materialet transkriberades och sammanställdes i fyra 

kategorier: interaktion, aktivitet, kreativitet och artefakter. Sedan analyserades och tolkades resultatet 

utifrån Vygotskijs teorier kring barn och lärande.  

 

Resultatet visade att förskollärarna prioriterade den omgivande miljön framför artefakter för att 

stimulera barnens fantasi. Det framkom också att den fria leken är det främsta målet med 

utevistelsen.  

 

Nyckelord: förskolegård, förskollärare, utevistelse, utomhuspedagogik  
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1. Inledning
 

Vi är två förskollärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Under vår studietid har ett intresse 

väckts rörande miljöns inverkan på barns utveckling och lärande. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

(Skolverket 2010) står det att barnen ska erbjudas en god miljö för utveckling, lek och lärande. 

Miljön ska locka och inspirera till aktiviteter och utforskande. Vi får dock av läroplanen inte veta hur 

en sådan miljö ser ut. Förskolepersonalen måste därför med olika medel utforma miljön efter sina 

kunskaper om barn och deras utveckling och lärande. Utifrån de erfarenheter vi erövrat från olika 

verksamheter läggs mycket tid, reflektion och arbete på att skapa en stimulerande miljö inomhus men 

pedagogerna glömmer ofta bort utomhusmiljön. Vi har inte sett ett aktivt planerande och 

reflekterande kring förskolegårdens utformning och hur barnen använder ytorna och det material som 

finns där.  

 

Selin (2007) skriver att små förändringar kan göra stor skillnad. En liten förändring kan till exempel 

vara att lägga till nytt material, forsla bort snöhögen till ett annat ställe eller flytta stationerande 

redskap som gungställning eller rutschkana. Ofta behövs det inte stora förändringar för att stimulera 

barnens lek på nytt. Att förändra miljön eller arbetssätt är även viktigt för pedagogernas inspiration i 

arbetet med barnen. Utan förändringar är det lätt hänt att pedagogerna arbetar på samma sätt, med 

samma material och samma aktiviteter år efter år vilket inte bara påverkar pedagogernas motivation 

utan även förhindrar att arbetet kan möta barnens behov för utveckling och lärande. I förskolan är 

utevistelsen ett självklart inslag i den dagliga verksamheten och de flesta barn i förskolan spenderar 

varje dag några timmar på förskolegården. Detta gör att förskolegården blir en minst lika viktig 

lärandemiljö som den miljö som finns på insidan av förskolan. Vi vill i detta examensarbete belysa 

en pedagogiskt planerad utevistelse som en värdefull källa för lärande och utveckling. 

 

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) menar att lärande med hela kroppen ges större 

möjlighet utomhus än inomhus. Lärande med hela kroppen innebär att alla sinnen används samtidigt 

för att tillsammans skapa starkare sinnesintryck. Till exempel kan lärandet om nederbörd underlättas 

utomhus då barnen inte bara ser regnet utan även hör det, känner det på sin hud, kan smaka på det 

och känna doften av det. Vi har funnit att det finns mycket forskning kring utomhuspedagogiken där 

det framkommer att nästan allt som görs inomhus lika gärna kan förläggas utomhus. Förskolorna 

anammar detta i viss grad, till exempel genom att åka på planerade utflykter där barnen och 

pedagogerna undersöker naturen tillsammans eller genom att koppla aktiviteter till de varierande 

årstiderna. Utomhuspedagogiken handlar inte enbart om natur och friluftsliv betonar Claesdotter 

(2005). Det är en plats för lärande, ett sätt att lära och en mening med lärandet. Vi har dock tyckt oss 

se att den dagliga utevistelsen ofta saknar dessa influenser av utomhuspedagogik då förskolegårdarna 

ofta känns oinspirerande och sällan förändras.  

 

Barnen samspelar med miljön i sin lek, vilket resulterar i att miljöns utformning starkt påverkar vad 

barnen leker (Selin, 2007). Kullarna inbjuder barnen till att klättra medan buskagen inbjuder till att 

leka kurragömma. Rutschkanan kan barnen åka nedför, men den kan också bli ett vattenfall.   

 

Pedagogerna bör diskutera och enas i arbetslaget om regler och eventuella begränsningar som de 

sätter och varför de sätter dem. Till exempel kan pedagogerna diskutera om barnen får använda 

rutschkanan som ett vattenfall eller gungbrädan som våg för att jämföra hur tunga olika saker är. 

Pedagogernas ställningstagande kring dessa frågor påverkar det potentiella lärandet hos barnen. Våra 

personliga erfarenheter visar att pedagoger ofta sätter begränsningar för barnens lek och ofta utan att 

reflektera över varför och för vems skulle begränsningarna sätts. Vår uppfattning är att pedagoger 

ofta sätter begränsningar av egen bekvämlighet. 
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2. Arbetsfördelning 
 

Vi har gemensamt planerat och strukturerat arbetet. Tillsammans valdes relevant litteratur ut som 

sedan delades upp för enskild läsning då väsentliga delar för vår studie lyftes ut. Intervjuerna som 

studien baserats på har vi båda medverkat vid där den ena ställde frågor medan den andra 

kontinuerligt förde anteckningar. Efter att hälften av intervjuerna var genomförda bytte vi 

arbetsuppgifter. När samtliga intervjuer genomförts delades ljudupptagningarna från intervjuerna och 

transkribering av dessa upp. Gemensamt har vi gått igenom transkriberingarna för sortering och 

kategorisering. Studiens alla delar har sedan författats av båda författarna. 
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3. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare resonerar kring barns lek, lärande och 

utveckling under den dagliga utevistelsen. 
 

 

4. Frågeställningar  
 

Vilka olika sorters interaktioner möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen? 

Vilka aktiviteter möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen? 

Hur resonerar förskollärarna om förskolegårdens utformning och det material som finns tillgänglig?



4 

 

5. Bakgrund 

 
I detta avsnitt beskrivs först vad förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket 2011), säger om utevistelse 

och den generella miljön i förskolan. Sedan följer en beskrivning av den teoretiska utgångspunkt som 

studien grundar sig på. Avslutningsvis redogörs tidigare forskning kring utemiljöns påverkan på 

barns utveckling och lärande. 

 

5.1 Vad säger styrdokumenten om utevistelse och miljö? 

 

I Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011) står det att barnens egen fantasi, kreativitet och 

planer ska ges utrymme i verksamheten såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge 

barnen möjlighet till lek och aktivitet i både naturmiljö och planerad miljö. Vi kan också läsa att 

verksamheten ska genomföras i en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, på ett sätt som 

stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Med grund i detta förstår vi att en medveten 

pedagogik ska bedrivas i förskolans verksamhet såväl inomhus som utomhus. 

 

5.2 Lärandeteoretisk utgångspunkt 
 

Vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet att se på barn och lärande. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att fokus läggs på barnens lek och lärande i samspel med andra människor och 

med sin omgivning. Inom det sociokulturella perspektivet ses miljön, kulturen och språket som 

viktiga faktorer för formandet av identitet. Dessa faktorer skapar grundläggande kriterier för hur 

människor förväntar sig att andra människor ska vara och bete sig. Till exempel kan ett beteende vara 

accepterat och till och med önskvärt i en kultur men helt oacceptabelt i en annan. Två barn som är i 

samma ålder och bor i samma stad kan ha helt skilda sociala nätverk och kulturella vanor. Inom 

perspektivet är det relevant att synliggöra hur omgivningen påverkar olika människor på olika sätt. 

Säljö (2000) skriver att det också är viktigt att komma ihåg att omgivningen inte sär oföränderlig 

utan i sin tur också påverkas av individen. Samtidigt som vi är i en kultur är vi också medskapande 

till den kulturen. Strandberg (2006) beskriver omgivningens påverkan av individen och individens 

påverkan av omgivningen så här: 

 
Den mänskliga världen (kulturen) är inte något ensidigt yttre. Kulturen är ju byggd av människor, den 

är resultatet av många människors målmedvetna och meningsfulla aktiviteter. På motsvarande sätt är 

människan inte något ensidigt inre, utan någon som aktivt tar för sig av kultur. Människan är därför 

inte skild från kulturen. Människan är kultur. Kultur är människa. (Strandberg, 2006. s,19.) 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs teorier, där material och såväl den 

fysiska som den psykiska miljön har stor betydelse för lärande och utveckling. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv sker lärandet främst i sociala situationer där kommunikation och samspel 

hamnar i fokus. Det är i sådana situationer vi blir delaktiga i andras tankar och kunskaper. Utifrån 

detta ställer vi oss i relation till vad vi själva tycker är intressant och värdefullt att urskilja ur alla 

situationer. Vad vi tar med oss från dessa situationer har en avgörande påverkan på varje individ och 

det är därför viktigt ur lärandesynpunkt att skapa en miljö som möjliggör olika sociala situationer 

(Säljö 2000). En inspirerande miljö bidrar till barns kreativitet, tänkande, självförtroende och fantasi 

medan en otillfredsställande miljö kan försvåra det pedagogiska arbetet. Säljö (2000) skriver att 

miljön som barnet befinner sig i måste beaktas för att förstå någonting om barnets lärande.  

 

Strandberg (2006) beskriver hur Vygotskij ser på rummets inverkan på barns lärande. Han menar att 

rummen både kan försvåra och underlätta inlärning. Ur ett Vygotskijperspektiv bör pedagogerna utgå 
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från faktorerna kreativitet, interaktion, aktivitet och artefakter vid utformning av olika rum för att 

skapa en lärandemiljö (Strandberg 2006). Betoningen ligger inte på att rummen ska möjliggöra 

många olika aktiviteter, interaktioner och innehålla många artefakter. Betoningen ligger snarare på 

att pedagogerna tillsammans med barnen måste reflektera kring vad man vill ska kunna ske och vad 

som kan ske i de olika rummen. 

 

Kreativitet- Barnen ska vara delaktiga i rummets utformning.  

Barnens delaktighet är viktig i utformandet av miljön då det är barnen själva som ska använda den. 

Det väsentliga är hur miljön uppfattas och mottas av barnen. Ett färdigt rum tillåter inte barnens 

delaktighet eller innovation och stödjer därför inte deras kreativitet. Barnen kommer att bidra med 

sin kreativitet om det förväntas av dem och rummet tillåter det. Strandberg (2006) skriver att rummet 

alltid måste ge utrymme för barnens kreativitet och att de vuxna tillsammans med barnen 

kontinuerligt bör reflektera över, ompröva och utveckla rummet. Barnen vet själva bäst vad som bör 

förändras för att skapa en bättre lärandemiljö.  

 

Interaktion- Rummet ska möjliggöra olika sorters interaktioner. 

Inom det sociokulturella perspektivet anses interaktion vara grunden till lärande och utveckling. 

Vygotskij (1978)  belyser den interaktion som barn möter via leken som viktigast när de tillsammans 

med andra tolkar omvärlden. Han återkommer till något han benämner “utvecklingens allmänna lag”. 

Detta begrepp innebär att all utveckling uppenbarar sig två gånger. Först på en fysiskt påtaglig social 

nivå som innebär interaktion med andra och sedan på en individuell nivå där interaktionen med andra 

flyttar in i huvudet och blir till ett inre samtal med sig själv. Vygotskij framhåller att det först är efter 

de sociala yttre aktiviteterna som sker med olika hjälpmedel och i en specifik kulturell miljö, som en 

inre process kan startas (Strandberg, 2006). De inre processerna syftar till det som sker i huvudet, det 

vill säga vår tanke. Under utformningen av olika rum bör man reflektera över att barn måste ha 

tillgång till ytor som underlättar samspel med andra men också ytor som underlättar det inre 

tankearbetet, till exempel en plats där barnen kan dra sig undan. Ett och samma rum lämpar sig sällan 

för båda syftena (Strandberg, 2006). 

 

Aktivitet- Rummet ska möjliggöra olika aktiviteter. 

Miljön ska tala till och visa barnen vad som finns att göra där. Den bör möjliggöra en mängd olika 

aktiviteter för att stimulera varje individuellt barn. Aktiviteten kan ses som steg ett i ”utvecklingens 

allmänna lag”, det vill säga det grovarbete som föregår lärande (Strandberg, 2006). När barnet gör 

något i olika sociala sammanhang skapas ett råmaterial som omformas till vetande. Vad miljön 

erbjuder påverkar vilka yttre aktiviteter som sker och därför också de inre processerna. Vygotskij 

(1978) skriver att barnets prestationer i aktiviteten är snäppet högre i utvecklingen än vad barnet 

faktiskt kan. Till exempel räknar barnet matematik i leken utan att veta vad matematik egentligen är 

eller skriver innan de har lärt sig forma alla bokstäver. Barn behöver ha tillgång till olika rum som 

möjliggör aktiviteter av olika slag. Aktiviteten kan sammanfogas med barnens kreativitet vid 

utformning av olika rum. Om pedagogerna lyssnar till barnens önskningar om att exempelvis ha en 

kiosk på förskolegården blir barnens kreativa tänkande uppmärksammat. När barnen sedan är 

delaktiga under byggandet av kiosken uppmärksammas deras kreativa tänkande ytterligare.  

 

Artefakter -Artefakterna påverkar den kreativitet, de olika interaktioner och de aktiviter som kan ske.  

Begreppet artefakter syftar till olika material, leksaker och redskap som barnen har tillgång till. 

Artefakter är en del av den kulturella miljön och hjälper barnet att uppfatta världen då kunskap enligt 

Vygotskij medierias, vilket innebär att lärande skapas mellan individ och artefakter (Strandberg, 

2006). Beroende på vilka artefakter barnen har tillgång till och vad de tillåts göra med dem, påverkas 

den mediering som kan ske. Artefakterna och deras placering säger mycket om vad man kan göra 
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med dem och vem som förväntas använda dem. Därför är artefakterna ofta starkt sammankopplade 

med barnens möjlighet till fantasi och skapande i sin lek, till exempel kan maskeradkläder inspirera 

till rollek medan byggmaterial av olika slag kan inspirera till konstruktionslek.  

 

Dessa ovannämnda faktorer hänger samman och påverkas av varandra på många sätt. Till exempel 

kan de artefakter som finns i ett rum påverka vilka aktiviteter som sker och därför också den 

interaktion som sker. Sällskapsspel som bäst utövas med ett eller flera andra barn lockar till samspel. 

De sociala interaktionerna kan genom spelen bli många och varierande. 

 

En annan aspekt som är betydande enligt Vygotskijs är tillgången till de olika faktorer som vi 

beskrivit ovan. ”Tillgång till” som Strandberg (2006) benämner det berör huruvida barnen själva 

känner att de har tillgång till de olika faktorerna. Det handlar om känslan av att vara inbjuden till att 

ta del av allt som finns, att känna sig kompetent, få bidra med förslag till förändring och känna sig 

inbjuden i gemenskapen.  

 

Vygotskij menar att en viktig uppgift för pedagogerna är att vara delaktiga i barnens lek (Säljö, 

2000). Det handlar inte om att se efter eventuella begränsningar som barnet har utan om att istället 

lokalisera vilka möjligheter för lärande som barnet har då det får rätt sorts assistans. Den proximala 

utvecklingszonen syftar till det som ligger just utanför barnets nuvarande kunskap och som driver 

barnets utveckling framåt (Strandberg 2006). Pedagogen måste veta var barnet befinner sig i sin 

utveckling för att kunna stödja det inom dess utvecklingszon samt ge barnet stöd för att nå nästa nivå 

i utvecklingen. För att nå den proximala utvecklingszonen behöver barnet vägledning och stöd av 

någon annan mer kunnig i ett specifikt sammanhang (Vygotskij, 1978). Ett exempel kan vara när 

barnet börjar klä på sig själv. Barnet kan ta på sig jackan själv men kan inte stänga dragkedjan. Att 

stänga dragkedjan ligger då i den proximala utvecklingszonen. Genom att få stöd och vägledning av 

någon annan bidrar det till att barnet så småningom lär sig stänga dragkedjan. Då har barnet nått 

nästa utvecklingszon.  

 

Enligt Vygotskij (1995) lagrar vår hjärna tidigare erfarenheter och upprepning av dessa erfarenheter 

främjar barnets strävande efter att nå nästa utvecklingszon. Strandberg (2006) skriver att barn 

använder sig av olika metoder för att nå nästa utvecklingsnivå. Metoderna kan vara genom 

instruktion och imitation. Framförallt sker detta i leken. Enligt Vygotskij (1995) är leken en sorts 

psykologisk process för barnen där de kan bearbeta och testa verkligheten. Känslor, tankar och 

barnens önskan möts i den yttre verkligheten genom en fiktiv situation. Till exempel kan barnets lek 

handla om att gå på affären med sin förälder. Barnet kan styra leken så att hon får den nya leksaken 

eller att hon i leken får handskas med besvikelsen att inte få som hon vill. Utvecklar inte barnet 

önskningar eller möter motgångar kommer det heller inte att leka fiktiva verklighetslekar skriver 

Vygotskij (1995). Leken anses vara den viktigaste källan för lärande enligt Vygotskij.  

 

 

5.3 Tidigare forskning om utemiljöns påverkan på barns utveckling och lärande  
 

Granberg (2000) anser att det finns brister på många förskolegårdar och hävdar att det där inte finns 

tillräckligt med pedagogiska utmaningar för barnen att möta. Utemiljön blir inte pedagogiskt 

bearbetad på samma sätt som inomhusmiljön. Pedagogerna bör ställa sig frågan hur barnen påverkas 

av miljön och vad den innebär för dem (Granberg, 2000).  Förskolegården bör, precis som miljön 

inomhus, möta barnens olika behov och intressen. Genom att systematiskt observera och föra 

anteckningar över hur förskolegården används av barnen kan pedagogerna erhålla en bra inblick i 

vad dessa behov och intressen är (Selin, 2007). Norén-Björn (1993) menar att det vuxnas sätt också 
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bör observeras och antecknas då deras förhållningssätt på gården påverkar barnens lek. Till exempel 

vill vissa barn gärna leka nära en vuxen medan andra barn drar sig undan. Därför har vuxnas 

placering och rörelsemönster på gården en stor påverkan. Med utgångspunkt i dessa observationer 

och anteckningar bör pedagogerna inventera förskolegården och därefter förnya och förändra miljö 

och material. Att förändra miljön eller lägga till något nytt och oväntat kan enligt Selin (2007) väcka 

nytt liv i leken. Barnen kan med fördel medverka vid inventeringen då de själva kan berätta om sina 

favoritplatser och vad de saknar på förskolegården. Ofta uppmärksammar barnen andra saker än vad 

pedagogerna lägger märke till, skriver Norén-Björn (1993). Flera forskare, Grahn, et al (1997), Selin 

(2007), Norén-Björn (1993), Åkerblom (2005) och Szczepanski och Dahlgren (2011)  föreslår att 

utegården bör delas upp i föreställda rum för att möjliggöra lek i olika stora grupper med olika 

inriktningar. Rummen ska vara tematiskt uppbyggda och tydligt avgränsade för att minska risken för 

att barnen stör varandras lek. Szczepanski och Dahlgren (2011) skriver att dessa avgränsningar dock 

inte blir lika markanta och begränsande som de avgränsande väggarna som finns inomhus. Utomhus 

har barnen större frihet och spelrum att skapa sina egna utrymmen.  

 

Forskning har visat att barns lek kan stimuleras positivt och utvecklas genom pedagogers delaktighet 

(Granberg, 2000, Davies, 1997 & Selin, 2007). Granberg (2000) skriver om vikten av att vara en 

närvarande och medforskande pedagog. Detta för att ta tillvara på unika här- och- nu tillfällen i leken 

och därigenom kunna stimulera och utveckla barnen och deras lek. Davies (1997) menar dock att 

pedagoger inte fullt verkar förstå vikten av att barn och vuxna interagerar genom lek i 

utomhusmiljön. En tradition som skapats utomhus är att pedagogerna endast bevakar barnen i deras 

lek och kommer till assistans när barnen ber om det eller fara uppstår.  Förhållningssättet mellan 

pedagoger och barn skall anpassas efter barnens behov skriver Norén-Björn (1993). Barnen har olika 

behov av stöd i sin lek och för att pedagogen ska kunna synliggöra och hjälpa barnen måste 

pedagogen vara uppmärksam och närvarande. 

 

Precis som barnen har pedagogerna olika kompetenser och intressen. Pedagoger i ett arbetslag bör 

alltid utgå från sina kompetenser i det dagliga arbetet. Teaterapan kanske inviger barnen i 

fantasileken medan den småkrypsintresserad undersöker jorden tillsammans med barnen. Det handlar 

om att komplettera varandras styrkor och svagheter för att skapa de bästa förutsättningarna för 

utveckling och lärande hos barnen (Grahn, 1997). Det är också viktigt att minnas att pedagogen har 

en viktig roll som medupptäckare. Åkerblom (2005) skriver att pedagoger ofta tycker att det är svårt 

att vara en medupptäckare då de hellre vill vara en expert med de rätta svaren.  

 

Grahn et al (1997) skriver att barnen leker bättre i grupp och är mer uthålliga om de leker på en 

förskolegård som är naturrik. Lekarna blir mer varierande och de grovmotoriska förmågorna tränas 

bättre. Det är sällan som den fysiska miljön diskuteras när leken inte kommer igång utomhus, utan 

fokus läggs istället på barnets intresse. En miljö som möjliggör ostörd lek skapar en mer varierande 

och fantasifull lek som kan pågå länge. Det blir också färre konflikter. Mårtensson (2004) menar att 

miljön leker med barnen och utomhus sker leken i ett intensivare samspel med omgivningen. Barn 

ges också större rörelsefrihet utomhus jämfört med inomhus och tillåts att själva utforska material 

och miljö utan pedagogernas instruktioner. Naturen visas sig ha en god inverkan på 

koncentrationssvårigheter och stress menar Claesdotter (2005). Hon skriver att alla barn växer i en 

fysisk tillåtande miljö där man blir piggare, lugnare, gladare och mindre konfliktbelägen.  

 

Änggård (2014) skriver om de många fördelarna med att så mycket som möjligt förlägga 

verksamheten utomhus. Hon menar att människan utomhus upplever med alla sinnen samtidigt vilket 

gör att vi får starkare sinnesintryck. Vi ser inte bara skogen utan vi känner också mossans doft, 

solens värme i ansiktet och vinden i håret. Det gör att vi kan minnas det vi sett och lärt oss med hjälp 



8 

 

av inte bara ett sinne utan av alla sinnen. En annan fördel med utomhusvistelse är att den naturligt 

innehåller olika svåra utmaningar, som till exempel varierande underlag i form av asfalt, sand, snö 

och skogsmark. Hon skriver också att utemiljön inbjuder till rörelselek, vilket i sin tur gör att barnen 

utvecklar en bättre känsla för sin kropp och hur de kan använda den. Aktiviteterna som idag hålls 

inomhus på förskolor kan ofta lika gärna genomföras utomhus så länge pedagogiken och metodiken 

följer med ut (Granberg, 2000). Claesdotter (2005) skriver att pedagogerna måste reflektera kring 

var, när, vad och hur det är lämpligt att flytta ut den pedagogiska verksamheten. De pedagogiska 

möjligheterna måste tas tillvara på genom en växelverkan mellan utemiljö och innemiljö.  

 

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) anser att ett växelspel mellan olika miljöer är 

viktigt för framgångsrikt lärande. Därför är utevistelsen ett nödvändigt komplement till verksamhet 

som är förlagd inomhus. Norén-Björn (1993) poängterar att utomhusvistelsen inte bör innebära ett 

avbrott i pedagogiken. Änggård (2014) skriver dock att pedagoger har en tendens att lämna 

pedagogiken på tröskeln när man är på väg ut med barnen.  



9 

 

 

6. Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs den metod som valts för datainsamling samt hur den hjälper oss att nå 

syftet med studien. Sedan presenteras studiens urvalsmetod och studiens undersökningsgrupp. 

Därefter redovisas de forskningsetiska principer som studien utgått från och slutligen beskrivs de 

databearbetningsmetoder samt analysmetoder som används. 

 

 

6.1 Kvalitativa intervjuer 
 

För att nå syftet med studien användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. En semistrukturerad 

kvalitativ intervju innebär ett samtal mellan en intervjuare och en informant där intervjun till viss del 

är strukturerad utifrån några förbestämda frågor (Johannessen & Tufte, 2002). Patel och Davidsson 

(2003) menar att denna undersökningsmetod kan ge fördjupad förståelse för den intervjuades 

upplevelser. En intervju ger möjlighet att ställa följdfrågor och då få mer utförliga svar. Vid den 

semistrukturerade intervjun krävs det att intervjuaren är flexibel gällande frågornas ordningsföljd för 

att få intervjun att flyta på bra (Denscombe, 2000). Genom att använda oss av semistrukturerade 

intervjufrågor ges intervjupersonen möjlighet att själv bestämma strukturen på sitt svar då frågorna är 

av öppen karaktär. Detta kan resultera i mer uttömmande svar än vad en strukturerad intervju kan 

göra menar Trost (2005). En riskfaktor med denna metod kan vara att intervjuerna svävar bortom 

fokusområdet. Därför är det viktigt med en tydlig formulering av intervjufrågorna. 

 

Denscombe (2000) skriver att individuella intervjuer är att föredra vid semistrukturerade intervjuer. 

Johannessen och Tufte (2002) menar att den semistrukturerade intervjun är tidseffektiv då den 

effektiviserar intervjun med till viss del förbestämda hållpunkter. Fördelarna med den individuella 

intervjun är att den är lättarrangerad och när det insamlade materialet ska transkriberas är det lättare 

för den som transkriberar att urskilja vem som säger vad. Intervjuer med enskilda individer blir till 

hela samtal vilket underlättar arbetet vid analysdelen där teman identifieras och tolkningar och 

uppfattningar kommer till uttryck (Johannessen & Tufte, 2002). En annan fördel är att de 

uppfattningar som kommer till uttryck under intervjun kommer från en källa. En risk med en 

gruppintervju är att de intervjuade påverkas av varandras svar och att inte alla medverkande får lika 

mycket talutrymme. Vi bestämde oss därför för att genomföra personliga intervjuer där vi båda var 

delaktiga. 

 

En stor fördel med den semistrukturerade intervjun är möjligheten att snappa upp och tolka det 

ickeverbala som den intervjuade uttrycker. Genom att båda deltog tänkte vi oss att den mest rättvisa 

bilden kunde fångas upp då vi uppmärksammar olika saker och tolkar situationer på olika sätt. I och 

med det kunde följdfrågorna som ställdes också täcka upp ett större område. En risk som Trost 

(2005) uppmärksammar är att den intervjuade kan känna sig underlägsen och obekväm med två 

intervjuare. Därför är det viktigt att skapa en avslappnad och tillåtande atmosfär under intervjun.  

 

Genom våra intervjuer ville vi få mycket information rörande ett stort område. De frågor som 

ställdes berörde olika aspekter som kan påverka utevistelsen, bland annat hur den dagliga 

utevistelsen ser ut och om det fanns några uttalade mål med den. Vi ville även veta om förskollärarna 

arbetade aktivt med miljöns utformning, deras tankar kring materialets betydelse och vilka 

möjligheter de ansåg sig ha att förändra gården. Frågorna berörde vidare hur man ser till barnens 
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utvecklingsnivå och behov kring utformandet av förskolegården. Slutligen berörde frågorna barnens 

delaktighet i planering och genomförande av utformning och aktiviteter på förskolegården.  

 

Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagning med hjälp av en diktafon. Genom att spela in 

intervjuerna kan forskarna vara aktiva i samtalet och det leder även till minskad risk för att något 

väsentligt som sägs missas, enligt Björndal (2005). Inspelningarna kompletterades med anteckningar 

över mimik, gester och eventuella händelser under intervjun. Trost (2005) framhåller att antecknande 

som inte sker kontinuerligt kan uppfattas som störande för de intervjuade. De intervjuade kan känna 

att anteckningar görs när de sagt eller gjort något ´fel´. Med detta i åtanke genomfördes intervjuerna 

på så vis att en av oss kontinuerligt antecknade medan den andra helt ägnade sig åt 

intervjudeltagaren. 

 

 

6.2 Urval 
 

Inför valet av förskolor att samla datamaterial från formulerades tre kriterier som de deltagande 

förskolorna skulle uppfylla. Detta gjordes för att synliggöra om det finns en variation mellan 

förskolor. Vi utgick ifrån att förskolorna skulle ha samma förutsättningar utifrån budget, 

förskoleprofilering och utbildning. De kriterier som formulerades var: 

 

1. Förskolorna ska vara belägna i samma kommun och drivas i kommunal regi. Förskolorna har 

då liknande förutsättningar i fråga om skötsel och budget. 

2. Intervjupersonerna ska vara förskollärare. Vi förutsätter att förskollärare har liknande 

kunskapsgrund rörande miljöns påverkan i barns lärande och utveckling då de genomgått 

samma utbildning. 

3. Slutligen ska intervjupersonerna inte för oss vara kända sedan tidigare och vi ska inte heller 

ha kännedom om förskolans arbetssätt. Detta för att materialet ska bearbetas neutralt och på 

lika grunder. Vi tänker oss att vi omedvetet kan påverka resultatet om vi är bekanta med den 

vi intervjuar eller om vi har kännedom om arbetssättet sedan tidigare.  

 

Vi tog reda på vilka förskolor i en bestämd kommun som kunde tänkas möta dessa önskemål och 

mejlade därefter till dessa med information om studien. Sedan kontaktades samtliga via telefon för 

att få veta vilka som var intresserade av att delta. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av fyra av 

de intresserade förskolorna som återigen kontaktades via telefon för att bestämma en tid och plats för 

intervju. Med tanke på tidsbegränsningen för studien bestämde vi att fyra intervjuer var ett lämpligt 

urval. Vi är medvetna om att endast fyra intervjuer inte kan ge ett generaliserbart resultat.  

 

 

6.3 Forskningsetiska principer 
 

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav när det gäller forskning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskare ska informera de berörda personerna om forskningens syfte. 

Denscombe (2000) menar att deltagarna måste ges information om forskningen innan det fastställts 

att de ska medverka. Detta för att deltagarna ska vara väl medvetna om vad studien innebär innan de 

bestämmer sig för att delta eller ej. Därför sammanställdes ett dokument där det redogjordes för 

studiens syfte samt en beskrivning av de forskningsetiska principer studien utgått ifrån. Detta 

dokument mejlades ut till förskolorna i samband med att vi kontaktade dem för första gången.
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Samtyckeskravet innebär att deltagandet i undersökningen är frivillig och att deltagarna har samtyckt 

till detta. Trost (2005) framhåller även att intervjuaren ska informera de deltagande om att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan. Detta var vi noga med att framföra vid påbörjandet av 

intervjuerna. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade ges största möjliga konfidentialitet. Ingen ska 

kunna identifiera deltagarna. I linje med detta används i denna studie fingerade namn på 

medverkande personer. Den kommun studien genomförts i anges inte heller. Detta för att ingen ska 

kunna få reda på vem som sagt eller gjort vad. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast kommer att användas för denna studie. 

Efter avslutad studie kommer det insamlade materialet att förstöras. 

 

 

6.4 Databearbetningsmetoder 
 

Efter intervjuerna genomförts transkriberade vi två intervjuer var. Transkribering innebär att 

ljudupptagningen omvandlas till nedskriven text. Transkriberingen gjordes för att på ett enklare sätt 

kunna analysera intervjuerna. Denscombe (2000) skriver att detta arbete är tidskrävande men att 

transkribering är bra eftersom att det skapar en relation till datan då samtalet väcks till liv på nytt. 

Under transkriberingen infogade vi också de anteckningar som gjordes under intervjun beträffande 

gester, mimik, yttre störningar och känslor som den intervjuade visade upp. Dessa anteckningar 

skapar en rikare innebörd för det som sagts och kan vara till hjälp vid analys (Denscombe 2000). De 

fyra genomförda intervjuerna resulterade i 33 sidor transkript.  

 

 

6.5 Analys 
 

Genom att läsa igenom intervjuerna upprepade gånger fördjupade vi oss i detaljerna av det som sades 

och gjordes. För att lättare kunna utskilja skillnader och likheter mellan de intervjuade kodades och 

organiserades materialet genom att se hur de meningar som kom till uttryck, kunde relateras till 

begreppen kreativitet, interaktion, aktivitet och artefakter hämtade från Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv. Genom att koda och organisera materialet kunde mönster och teman synliggöras vilket 

Denscombe (2000) menar är en viktig uppgift för forskaren i analysarbetet. Baserat på de samband, 

mönster och teman som identifierades i det insamlade materialet utvecklades slutligen generella 

slutsatser.  
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7. Resultat 

 

I denna del presenteras resultatet utifrån den genomförda studien. Detta görs inom ramen av följande 

kategorier; Interaktioner, Aktiviteter, Artefakter och Kreativitet. Kategorierna är inte tydligt åtskiljda 

och uteslutande utan överlappar således varandra. 

 

 

7.1 Interaktion under utevistelsen  
 

Första forskningsfrågan löd: Vilka interaktioner möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen?  

 

Utifrån våra intervjuer framkom det att förskollärarna anser att det sociala samspelet är viktigt när 

det gäller barns utveckling och lärande. Under utevistelsen sker det ett samspel mellan barnen men 

även mellan pedagog och barn. Resultatet delas upp i underkategorierna ´Interaktion mellan barn´ 

och ´ Interaktion mellan pedagog och barn´. 

 

 

7.1.1 Interaktion mellan barn  

 

Interaktionen som sker mellan barnen utomhus upplevdes vara annorlunda än den interaktion som 

sker mellan dem inomhus. Förskollärarna menar att det är lättare att samspela med barnen utomhus, 

det uppstår mindre konflikter och konflikterna som uppstår löser sig lättare. Samtliga intervjuade 

trodde att det mer fria, större och öppna utrymmet utomhus var en orsak till detta. ”Inomhus är du 

närmare varandra. Det blir en annan social grej att vara inne än att du är ute. När du är ute är du 

mer utspridd, det blir inte lika mycket konflikter framförallt. Och sen har du mer möjligheter att gå 

ifrån när du är ute.”(Pelle)  

 

Lisa uttrycker sig på ett likartat sätt 
Jag tycker att de löser sina lekar mycket enklare utomhus, det är som enklare på något sätt. Det kanske 

beror på att man är på bättre humör när man är utomhus, man orkar ta en liten motgång på ett annat sätt 

än inomhus. Men helt klart så leker de mycket mer intensivt och mycket mer med varandra när de är 

utomhus, det gör de. (Lisa) 

 

Förskolegården är enligt förskollärarna mindre begränsad än inomhusmiljön i fråga om ytorna och 

vad barnen får göra där. I förskolans lokaler inomhus finns fler regler om vad barnen får göra i de 

olika rummen och med de olika artefakterna, då många rum har specifika teman. Artefakterna 

inomhus begränsas ofta av förskollärarna till specifika rum och får inte flyttas mellan rummen. Anna 

menade att rummen ute är mer rörliga, det vill säga att barnens lek blir mindre begränsade och kan 

lätt flyttas till en annan plats på förskolegården. Hon sa också att den omgivande miljön är viktigare 

än artefakterna utomhus, medan artefakterna spelade en stor roll i leken inomhus.  

 

En annan faktor vi kunde urskilja från intervjuerna som bidrar till ett bättre samspel utomhus än 

inomhus är att de flesta av barnen enligt förskollärarna älskade att vara utomhus. Ingen av 

förskollärarna upplevde att det fanns något barn som inte ville gå ut. Snarare ville barnen vara ute 

ännu mer än vad som var möjligt för verksamheten som begränsas av avbrott för måltider och 

varierande väderförhållanden. Lisa berättade att de på hennes förskola bestämt sig för att låta bygga 

en grillkåta på förskolegården för att kunna äta måltider utomhus och på det sättet minimera 

avbrotten i barnens lek.     



13 

 

7.1.2 Interaktion mellan pedagog och barn 
 

Vi har från förskollärarnas uttalanden vid intervjuerna kunnat urskilja tre roller som pedagogerna kan 

ta på sig utomhus. Dessa var hjälpreda, övervakare och medlekare. Förskollärarna uttryckte att det 

var ett växelspel mellan dessa roller dagligen. De menar att det är viktigt att läsa av barnens lek för 

att veta vilken roll som passar för pedagogen att ha i leken.  

 

Rollen som hjälpreda 

Pedagogen hjälper barnen att få igång sin lek och ser till att inget barn är sysslolöst. Hjälpredan bistår 

också med material och idéer för utforskande, experimenterande och undersökande. ”Vi finns ju med 

hela tiden och man är som en materialförvaltare, man servar med grejer och hjälper dem med 

någonting som de behöver hjälp med.” (Lisa) 

 

Rollen som övervakare 

I intervjuerna framkom det att övervakaren placerar sig centralt på förskolegården för att få en så god 

överblick som möjligt över barngruppen. Pedagogen ser till så att inget barn smiter eller slår sig och 

är uppmärksam på om regler bryts eller om det är osämja mellan barn. Något som framkom under 

intervjuerna var staketets påverkan på pedagogernas roll utomhus. Tre av de intervjuade upplevde 

låga staket som ett problem, de uttryckte att det blev en hel del räknande och vaktande så att ingen 

skulle försvinna. 

 

Förskolan Lisa jobbade på har bara staket runt en liten del av förskolegården men upplevde inte detta 

som ett problem. 

 
Många är lite oroliga för att vi inte har något staket men jag tycker det är härligt för det är också ett sätt 

att träna, det är ett litande på varandra, man går inte hur långt bort som helst. Det gäller även att göra 

detta som är här attraktivt och så inte det där borta är mer attraktivt. (Lisa) 

 

Rollen som medlekare 

Det framkom i intervjuerna att medlekaren är nära och delaktig i barnens lek för att kunna utveckla, 

stödja och stimulera barnen i leken. Medlekaren kan också fånga upp det som sker i leken och ta med 

det till den övriga verksamhetens innehåll. Förskollärarna pratade om vikten av att vara delaktiga i 

leken. Genom att vara med barnen i leken så kan pedagogerna se mycket av barnens lärande vilket är 

viktigt för att kunna möta varje individuellt barn i deras utveckling. Pelle pratade om vikten av att 

vara försiktig rörande barnens lek. Han menar att pedagoger oavsiktligt lätt förstör leken när de har 

för avsikt att hjälpa.    

 
Det man sett när man jobbat i jättemånga år är nackdelen som blir om du inte är med i barnens lek från 

början, att du sitter med dem och du bygger upp den här leken.. Är du med i leken från början så går det 

ju bra, då är du ju i den där bubblan men kommer du in mitt i leken så går ju barnen. Då är det nästan 

som att du som pedagog kommer och förstör. Man är ju så mycket som möjligt med i leken med barnen 

i det de gör, för där kan ju vi se deras lärande. Man kan observera himla mycket när man är med i 

barnens lek så det är ju jätteviktigt. Det är ju nästan det viktigaste. Så det är en viktig grej att tänka på, 

att man är med från början i leken om det är något speciellt som man vill se eller titta på i deras lärande. 

(Pelle) 

 

Det framkom också att barnen ofta vill att pedagogerna ska ha en roll i deras lek. Lisa tror att 

anledningen till det är att pedagogen kan kännas som en rolig lekkamrat, som kan tillföra nya idéer 

och förslag. Många av barnen gillar att få uppmärksamhet av vuxna och när pedagogen är med i 

leken känner barnen sig sedda och viktiga säger Anna.  
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Tidsbrist är dock ett problem som framkom under intervjuerna. Kalle säger att de i hans verksamhet 

skulle vilja hinna göra mer med barnen utomhus, men att de inte känner att de har den möjligheten på 

grund av att det ständigt måste ske en pendling mellan rollerna hjälpreda, övervakare och medlekare. 

Kalle poängterar även att det är stora barngrupper med få pedagoger vilket också är en bidragande 

orsak till tidsbristen. Detta gör det svårt för pedagogerna att på djupet engagera sig i en lek med bara 

några barn. Kalle påpekade att det då är viktigt att de andra pedagogerna som är utomhus vet att du 

är inne i en lek och upptagen med det. Förskollärarna uttryckte även att de skulle velat ha mer tid till 

planering och genomförande av förändringar, teman och projekt på förskolegården. 

 

 

7.2 Aktiviteter under utevistelsen 

 

Andra forskningsfrågan löd: Vilka aktiviteter möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen? 

 

Vi fann att de intervjuade pedagogernas svar kan beskrivas i två kategorier: Fri lek och styrda 

aktiviteter. Den fria leken framkom som det främsta målet med utevistelsen.  

”Jag tror att den fria leken är det bästa för barnen. Då får de ju själva välja vad de vill göra och de 

lär sig otroligt mycket. Dem är ju väldigt kreativa i sin lek och har mycket fantasi.” (Anna)  

 

För att stimulera barnen i den fria leken måste pedagogerna lyssna till barnens önskemål och 

intressen. Är inte förskolegården inspirerande och inbjudande kommer inte den fria leken bli kreativ 

och fantasifull vilket i sin tur påverkan barnens lärande.  

 

Den fria leken hjälper också pedagogerna i sin planering av verksamheten då den synliggör vad 

barnen intresserar sig för, men också vad man kan tänkas behöva arbeta mer med i barngruppen. De 

intervjuade pratade mycket om hur grovmotoriken stimuleras utomhus då barnen tillåts springa, 

hoppa och klättra där. Förskollärarna är enade om att förskolegården ska erbjuda en mängd olika 

möjligheter till aktivitet för att möta alla barns behov. På Lisas förskola har pedagogerna skapat olika 

rum i utemiljön genom att avgränsa ytorna och strategiskt placerat olika material inom dessa ytor. De 

olika rummen har utformats på olika sätt för att stimulera till olika sorters lek. Till exempel är 

artefakter som främjar grovmotorisk lek placerade så att barnen som utövar detta inte stör barnen 

som sysselsätter sig med mer finmotorisk lek i sandlådan. Förskolan har också placerat en kiosk och 

biltvätt i ett hörn av gården där barnen kan utöva rollek. Hon menar att rummen bidrar till ostörd lek 

då olika lekar inte korsar varandras vägar. Hon säger också att rummen skapar möjligheter för barnen 

att hitta lekkamrater som vill leka samma sak, men ger också barnen möjlighet att dra sig undan och 

leka själv. 

 

Det framkom också att förskolegården används för styrda aktiviteter då pedagogerna riktar in sig på 

ett särskilt arbete, exempelvis naturkunskap. På Pelles förskola arbetar man till exempel med 

planteringar av olika slag och förmultningsprocessen. De planerade aktiviteterna skedde på 

pedagogernas initiativ men baserat på barnens önskemål och intressen. Andra aktiviteter som var 

planerade kunde vara skogspromenader, skidåkning och skridskoåkning. 
 

 

7.3 Tillgång till artefakter  
 

Denna kategori besvarar studiens forskningsfråga:  
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Hur resonerar förskollärarna kring förskolegårdens utformning och det material som finns 

tillgängligt?  

I bearbetningen av intervjuerna framkom vissa saker som pedagogerna ansåg bör finnas på 

förskolegården. Dessa saker var bland annat klätterställning, gungor, rutschkana, cyklar, 

åkmadrasser, bollar, hinkar och spadar. Kalle tyckte att hinkar och spadar är a och o. ”De kan 

användas alla årstider och till mycket, bara fantasin har gränser.” (Kalle) 

 

Det framkom även att pedagogerna anser att det inte ska finnas några begränsningar för vad som är 

inneleksaker och uteleksaker. Pelle berättade till exempel att de brukar göra estetiska moment 

utomhus, som att måla på snö och asfalt och väva i staketet. Anna berättade att barnen gärna fick ta 

ut bilar, klossar och andra leksaker så länge vädret tillät det. Till exempel ansågs innebilarna 

olämpliga att leka med i blöt sand och nallarna i spöregn. 

  

Något som återkom vid intervjuerna var fördelar med artefakter som främjar samarbete. Pedagogerna 

tog bland annat upp åkmadrasser, pulkor, tvillinggungor och tandemcyklar som sådana artefakter. 

”Madrasser kan de åka flera på tillsammans, oftast blir det ju i grupp de leker när de har sånt. De 

får också öva på turtagning och att visa hänsyn.” (Anna) 

 

Trots att förskollärarna anser att artefakter bör finnas och att de har många fördelar är de ändå eniga 

om att barnens fantasi framförallt präglas av den omgivande miljön. Till exempel kan en bra placerad 

förskolegård som innefattar lite skog och kuperad terräng, inspirera till mycket lek även om det inte 

finns mycket saker. En förskolegård som innehåller mycket miljömässigt, kan stimulera leken mer än 

vad en fast lekplats eller leksaker kan göra.  Kalle berättade att barnen kan sysselsätta sig flera 

timmar med en istapp eller en vägg som är full av snö. Han berättade att pedagogerna ibland valde att 

låta förrådet vara låst under utevistelsen och att barnen inte verkade störas av det. Förskollärarna tror 

också att barnen tycker att det är roligt att söka och leka med material som finns i naturen. En hög 

med kvistar kan vara mycket roligare än en ny plastleksak. Det blir också mindre konkurrens när 

barnen erbjuds naturmaterial då det inte brukar finnas några begränsningar av dessa. 

 

 

7.4 Barns kreativitet under utevistelsen  
 

I denna kategori lyfts barnens kreativitet relaterat till studiens forskningsfråga: Hur resonerar 

förskollärarna kring förskolegårdens utformning och det material som finns tillgängligt?  

 

”Det är ju barnens verksamhet.” Detta svarade Pelle på frågan om barnens inverkan på utemiljöns 

utformning och utevistelse. Han menade att verksamheten ska utgå från barnen då den är till för dem 

och deras utveckling och lärande. Vad vi som pedagoger tycker känns spännande kanske inte barnen 

alls tycker är intressant menade Pelle. Därför är det viktigt att barnen är delaktiga i miljöns 

utformning och i de aktiviteter som sker där. Barnens kreativitet kan integreras i aktiviteterna på 

förskolegården. Genom att utgå från barnens önskemål och intressen genom lekar eller byggen möter 

man barnens kreativitet, som Anna beskriver nedan: 
 

På vår gård bygger vi mycket av spillmaterial som vi får från föräldrar eller som vi själva tar hit 

hemifrån. Då kan vi anpassa det vi bygger efter barnens intressen och lekar och så klart är de med och 

bestämmer vad vi ska göra och hjälper till att bygga det.(Anna) 

 

Av intervjuerna framkom även att förskollärarna känner sig begränsade av de ekonomiska aspekterna 

men främst av de olika krav som finns kring utformning av förskolegården. De intervjuade 
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förskollärarna berättade om den Europa (EU) standard som föreskriver minimikrav för säkerheten på 

förskolegården. Fastighetsägaren ansvarar för att dessa krav upprätthålls. De deltagande förskolorna 

har samma fastighetsägare men möter olika direktiv rörande utformningen av förskolegården. Till 

exempel så fick Lisas förskola godkänt att ha en nedgrävd båt på förskolegården men det fick inte 

Kalles förskola trots att de följt Europastandarden.  
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8. Diskussion 
 

Inledningsvis kommer studiens metodval diskuteras samt studiens tillförlitlighet. Därefter följer en 

diskussion utifrån studiens resultat samt implikationer för vår kommande yrkesverksamhet. 

Avslutningsvis föreslås fortsatt forskning inom området.   

 

 

8.1 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen kommer först den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod att diskuteras. 

Därefter diskuteras studiens urval och hurvida ett annat urval skulle kunna visa ett mer varierande 

resultat. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet.  
 

 

8.1.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor. Enligt Trost (2005) kan detta resultera i 

mer uttömmande svar än en strukturerad intervju. Vi upplevde dock att det ändå var svårt att få de 

intervjuade att verkligen tömma ut svaret utan ytterligare ledande frågor för att få svar på det 

intervjun syftade till. Att ställa ledande frågor undveks i så stor utsträckning som möjligt då de 

intervjuade inte skulle få känslan av att känna sig tvungna att svara på ett visst sätt, eller svara utifrån 

vad dem trodde att vi ville ha för svar. Dock använde vi oss av följdfrågor som ” hur menar du då?” 

och bad de intervjuade att ge konkreta exempel för att få en tydlig bild av vad den intervjuade ansåg. 

 

 I efterhand tänker vi oss att svaren hade kunnat bli mer uttömmande om förskollärarna hade fått 

frågorna innan intervjuerna för att kunna förbereda sig. När vi formulerade intervjufrågorna tänkte vi 

att breda frågor skulle vara det bästa sättet att få de intervjuade att berätta fritt kring deras 

verksamhet utomhus. Det märktes dock tydligt att förskollärarna var olika vana i att prata om sitt 

arbete och de tolkade frågorna på varierande sätt vilket resulterade i att fokus hamnade på skilda 

saker i de olika intervjuerna. Tydligare och mer specifika frågor hade kanske gett intervjuerna ett 

gemensamt fokus. Vi ser också att vår erfarenhet av att intervjua spelar in i det resultat vi fick. Vi 

kan se en tydlig förbättring i vår intervjuteknik från den första intervjun till den sista. Hade studien 

genomförts igen så hade vi som intervjuare förmodligen känt oss mer bekväma och säkra i vår roll, 

vilket hade kunnat ge studien andra resultat.     

 

Björndal (2005) framhåller fördelen med ljudinspelning vid intervjuer och menar att detta ger 

intervjuaren möjlighet att vara aktiv vid samtalet och det leder även till minskad risk att missa något 

väsentligt som sägs. Inför valet av dokumentationssätt var vi oroliga över att de intervjuade skulle 

känna sig obekväma med ljudupptagningen men förskollärarna verkade oberörda av att bli inspelade. 

Ljudupptagningen var till stor fördel under analysen då den kunde lyssnas på om och om igen och på 

så sätt ta fasta på pauser, tonläge och känslor som speglade sig i det förskollärarna sa. 

Transkriberingen som gjordes av ljudupptagningarna tillät oss att uppleva samtalet på nytt vilket 

underlättade vårt analysarbete.  

 

Metodvalet känns relevant för studien men hade också kunnat genomföras i kombination med 

observationer för att få ett bredare material att arbeta med. Det hade varit intressant att se kopplingen 

mellan vad förskollärarna säger att de gör och hur det ser ut i praktiken. Detta hade kunnat vara 

ytterligare en forskningsfråga i denna studie.   
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8.1.2 Urval 
 

Inför valet av personer att intervjua formulerades önskemål där ett sådant var att förskolorna inte 

skulle ha någon profilering, exempelvis en Ur och Skur förskola. Nu i efterhand tänker vi att detta 

önskemål hade kunnat uteslutas då det hade varit intressant att se eventuella skillnader i tankesättet 

mellan förskollärare verksamma i en förskola med utomhusprofilering och en förskollärare verksam i 

en förskola utan denna profilering.  

 

Ett annat önskemål som hade formulerats var att vi inte skulle ha någon kännedom om 

intervjupersonerna. Då det var svårt för oss att få uttömmande svar av de intervjuade hade det kanske 

blivit en mer öppen diskussion och bekvämare stämning om vi var bekanta sedan tidigare med de 

förskollärare som intervjuades. 
 

 

8.1.3 Studiens validitet  
 

Patel och Davidsson (2003) menar att validitet och reliabilitet hänger samman i en kvalitativ studie 

och därför inte används som separata begrepp. Validitet ges istället en större innebörd.  Hartman 

(2004) menar att validitet innebär giltighet och det innebär att frågorna som ställs måste vara 

konstruerade så att de möter syftet med studien. Frågorna som ställdes vid intervjuerna är 

formulerade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi anser att studien har god validitet eftersom 

enskilda möten med våra informanter skett vilket resulterat i att förskollärarna svarat oberoende av 

varandra. Trots detta har svaren varit relativt likartade vilket skulle kunna tyda på att en studie 

genomförd på en stor mängd förskolor hade resulterat i ett liknande resultat. Resultatet i studien kan 

inte ses som generellt gällande på grund av att den endast genomförts med fyra förskollärare. En 

komplettering med observationer hade ökat validiteten ytterligare.  
 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

Studiens tre forskningsfrågor har blivit besvarade och diskuteras i detta avsnitt i relation till tidigare 

forskning samt studiens teoretiska utgångspunkt. Resultatdiskussionen redovisas utifrån studiens tre 

forskningsfrågor: Vilka interaktioner möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen?, Vilka 

aktiviteter möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen? och hur resonerar förskollärarna kring 

förskolegårdens utformning och det material som finns tillgängligt? 

 
  

Vilka interaktioner möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen? 
 

I enlighet med ett sociokulturellt perspektiv ses de sociala interaktionerna som grunden för 

utveckling och lärande. Det framkom i resultatet att de sociala interaktionerna prioriterades i de 

medverkande verksamheterna och då främst interaktionerna genom barnens lek. Förskollärarna 

upplevde att leken utomhus fungerade bättre än inomhus. Konflikterna var betydligt färre och löste 

sig lättare. Detta styrks av Grahn et al (1997) som skriver att barn leker bättre och mer uthålligt 

utomhus än inomhus. Utemiljön ger barnen en större rörelsefrihet och möjlighet till ostörd lek enligt 

Grahn et al (1997) och Mårtensson (2004), vilket verksamheterna också benämnde som en möjlig 

anledning till bättre lek mellan barnen utomhus än inomhus. 
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Grahn et. al (1997)  påvisar några fördelar med att vistas utomhus. Bland annat framkommer det att 

barnen leker bättre utomhus än inomhus och att lekarna blir mer varierande. Det framkommer också 

att utemiljön skapar större möjlighet till ostörd lek samt att färre konflikter uppstår. En av de 

förskollärare vi intervjuade föreslog att anledningen till detta var att man är på bättre humör när man 

är utomhus och därför orkar med en liten motgång på ett annat sätt än inomhus. Det har framkommit 

i vår genomgång av tidigare forskning att utemiljön kan bidra till piggare, lugnare, gladare och 

mindre konfliktbelägna barn då naturen visar sig ha en god inverkan på stress (Claesdotter, 2005).  

Säljö (2000) poängterar att en viktig uppgift för pedagogen är att vara delaktig i barnens lek. För att 

nå den proximala utvecklingszonen, som är ett begrepp inom Vygotskijs teori om barns utveckling 

och lärande (Strandberg, 2006), behöver barnet vägledning och stöd i olika sammanhang av en annan 

mer kunnig. För att pedagogen ska kunna ge detta stöd till barnet måste pedagogen också veta vilket 

stöd barnet är i behov av, vilket kräver delaktighet. Forskning visar även att barns lek kan stimuleras 

och utvecklas genom pedagogens delaktighet (Granberg, 2000, Davies, 1997 & Selin 2007). 

Resultatet visar att förskollärarna har förståelse för hur viktig interaktionen mellan barn och pedagog 

är. Det framkommer dock att det är en svår uppgift eftersom att det är en hårfin gräns mellan att vara 

medlekare och att förstöra den pågående leken. Förskollärarna säger också att det finns en tidbrist 

som gör det svårt att vara medlekare samtidigt som övervakare. Utifrån svaren vi fick på våra 

intervjufrågor kan vi inte urskilja någon reflektion kring vilken skillnad en större interaktion mellan 

barn och pedagog hade kunnat göra på barns lärande och utveckling. Vi anser att ett återkommande 

reflekterande kring verksamhetens alla delar är väsentligt för att säkerhetsställa kvaliteten på 

förskolan. Ett reflekterande kring just denna fråga hade kunnat vara hur man kan lösa problemet med 

tidsbristen som förskollärarna upplever sig ha. I efterhand tänker vi oss att intervjufrågor som 

föreslår eventuella lösningar på problemet kanske hade kunnat ge ett mer reflekterat intervjuresultat. 

Sådana frågor hade kunnat vara om det går att ha mindre barngrupper ute eller om arbetslaget hade 

kunnat avvara en pedagog för varje utevistelse som enbart fokuserar på att vara delaktig i leken.  
 

 

Vilka aktiviteter möjliggörs av förskollärarna under utevistelsen?  
 

Enligt Vygotskij (1995) är leken den främsta källan för lärande vilket även de intervjuade 

förskollärarna poängterade. De menade att barnen i den fria leken själv väljer vad de vill göra och lär 

sig otroligt mycket genom de olika lekarna. Det kan vara allt från att utveckla sina grovmotoriska 

förmågor, bearbetning av verkligheten genom rollek, sammarbete med andra barn och turtagning. 

Den fria leken som samtliga av de intervjuade benämnde som det främsta målet med utevistelsen är 

viktig men vi anser att det också är viktigt att ibland arrangera utmaningar. Eftersom att barnen i den 

fria leken själva väljer vad de vill göra väljer de oftast det som de själva känner att de är bra på och 

sällan det som barnet kan behöva utveckla. Därför är det viktigt att pedagogerna är uppmärksamma, 

reflekterar kring detta och erbjuder barnen nya aktiviteter för att stimulera och utveckla barnens 

förmågor.    

 

Forskning visar att förskolegården med fördel kan delas upp i föreställda rum för att möjliggöra olika 

sorters lekar men också för att minska risken att barnen stör varandras lek (Grahn et al, 1997, Selin, 

2007 & Norén-Björn, 1993). Utifrån resultatet synliggörs det att Lisas förskola arbetade med dessa 

olika rum i utemiljön och hon hävdade, precis som ovanstående forskare gör, att dessa olika rum 

bidrar till att barnen får möjlighet till ensamlek likväl som lek tillsammans med andra. Dessa 

föreställda rum stimulerar till specifika lekar vilket kan vara ett bra stöd i barnens lek. Vi tycker dock 

att förskolegården också ska erbjuda fria ytor utan specifikt innehåll, där barnen får möjlighet att 

själva fantisera kring vilka aktiviteter som kan genomföras där. Det är också viktigt att barnens 
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lekar får gå utanför det föreställda rummets gränser då det kan berika leken. Till exempel kan 

kioskartefakterna få tas ut till sandlådan för att ha en picknick.  

 

Hur resonerar förskollärarna kring förskolegårdens utformning och det material som finns 

tillgängligt? 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ska pedagogen bidra till barns utveckling genom att skapa lärmiljöer 

genom det material som barnen får tillgång till (Strandberg, 2006). Utifrån våra intervjuer framkom 

det att staketet påverkar pedagogens roll utomhus. Tre av de intervjuade förskollärarna ansåg att låga 

staket är ett stort problem medan den fjärde förskolläraren ansåg att barnens utveckling och lärande 

berikas av att inte ha ett staket på förskolegården. Hon menar att barnen växer av att få förtroende 

och hon poängterar att pedagogerna måste utforma förskolegården på ett sådant sätt att det är 

attraktivt att befinna sig på gården och inte vilja utforska bortom förskolans gränser. Vi har båda 

under verksamhetsförlagda utbildningar samt tidigare arbetstillfällen vistats på förskolor som saknar 

staket. Detta har aldrig upplevts som ett problem då barn aldrig varit utanför de uppsatta gränserna. 

Däremot har vi båda upplevt barn som klättrat över förskolegårdens staket för att barnen anser att det 

är roligt att göra sådant som är förbjudet. Fysiska hinder som staket eller grindar kan istället för att 

skydda barnen få motsatt effekt, då barnen ser dem som utmaningar att utforska. 

 

Enligt Vygotskij påverkar artefakterna de interaktioner och aktiviteter som kan äga rum (Strandberg, 

2006). I vårt resultat framkom det att förskollärarna anser att det sociala samspelet är viktigt när det 

gäller barns utveckling och lärande och därför belyste förskollärarna de artefakter som främjar 

samarbete och interaktion som de viktigaste. Till exempel nämndes åkmadrasser som en sådan 

artefakt, där barnen får öva på turtagning och att visa hänsyn. Trots att förskollärarna ser fördelar 

med artefakter så var de eniga om att barnens fantasi framförallt präglas av den omgivande miljön. 

Kalle berättade bland annat att barnen kan sysselsätta sig länge med en istapp. Vi tror att en 

problematik kan uppstå i och med att pedagoger förlitar sig till så stor grad på den omgivande miljön 

som stimulans för barns fantasi i leken. Problemet uppstår när den naturligt omgivande miljön inte 

erbjuder en mängd olika element och pedagogerna inte reflekterar över att de då pedagogiskt måste 

bearbeta miljön en högre grad. Den omgivande naturliga miljön är svår att förändra så som att tillföra 

en skog eller en brant backe. Därför måste pedagogerna se möjligheterna med den förskolegård de 

har och inte begränsa sig för att de exempelvis saknar en skog. Det gäller att arbeta utifrån 

förskolegårdens förutsättningar och vara kreativa med det som finns. Forskning visar att utemiljön 

sällan blir pedagogisk bearbetad då förskolegården lämnas till det den omgivande miljön naturligt 

erbjuder (Granberg, 2000).  

 

Ingen av de intervjuade förskollärarna pratade om hur de kunde berika eller förändra leken 

ytterligare med hjälp av olika material och lekredskap. Som vi nämnt tidigare så anser vi att 

reflektion i arbetslaget är a och o för en högkvalitativ verksamhet. I de svar vi fått från intervjuerna 

saknar vi barnens influenser på materialens tillgänglighet och miljöns utformning. Tillförandet av 

material verkar ske i utgångspunkt från barnens möjliga intresse men ingen av förskollärarna talade 

om barnens faktiska delaktighet i planerandet av miljön. Förskollärarna måste reflektera kring 

frågorna varför och för vem de väljer att tillföra eller ta bort material. 

 

Någonting som framkom under studiens intervjuer var att förskollärarna begränsas av 

Europastandard samt fastighetsägarna. Detta hade vi inte reflekterat över innan intervjuerna som en 

möjlig påverkansfaktor för utformning av förskolegården. Alla de intervjuade förskolorna hade 
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samma fastighetsägare men de begränsades på olika sätt av denna. Lisa berättade att de på hennes 

förskola genomför olika idéer och hoppas att de blir godkända vid den årliga inspektionen av 

förskolegården. Så länge de följer Europastandard så är det inga problem menade hon. Samtidigt 

sade Kalle att deras förskola inte fick godkänt att ha en båt på förskolegården trots att de följt 

Europastandard. Hans förskola fick inte någon tydlig förklaring om orsaken men Kalle spekulerade i 

att båten inte passade in i den bild av förskolegården som kommunen eller fastighetsägaren ville ha. 

Vi har reflekterat över att de skilda resultaten kan bero på förskollärarnas inställning och motivation. 

Om Lisas förskolegård vid inspektionen skulle få anmärkningar var de noga med att ta reda på 

anledningen och om det kunde åtgärdas för att få behålla exempelvis sin nedgrävda diskho. Kalle 

nöjde sig med att veta att de inte fick ha båten men la ingen större vikt vid att ta reda på varför de 

inte fick ha båten.  
 

 

8.3 Implikationer för vår kommande yrkesverksamhet 
 

Denna studie har gett oss författare en bredare och djupare kunskap kring utemiljöns betydelse för 

barns utveckling och lärande. Att arbeta utifrån en medveten pedagogik är lika viktigt utomhus som 

inomhus, pedagogiken ska inte lämnas på tröskeln på väg ut till förskolegården. Under 

genomförandet av denna studie har nya insikter skapats hos oss. Till exempel ser vi hur utemiljön 

bidrar till en lugnare atmosfär i barngruppen där färre konflikter uppstår och de sociala 

interaktionerna är mer varierande än inomhus. Vi hoppas att denna studie väcker tankar hos alla 

verksamma i förskolan kring utevistelsen och dess betydelse för barns utveckling och lärande för att 

kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen som vistas i förskolan. Enskild reflektion samt 

reflektion i arbetslaget är nödvändigt för att kunna skapa dessa förutsättningar. Frågor som vad?, 

hur? och varför? är grundpelarna i denna reflektion. Ett oreflekterat arbetssätt är bidragande till de 

begränsningar som sätts i förskolan och främjar inte en miljö som möter Förskolans Läroplan, Lpfö 

98 (Skolverket 2011).    

   

8.4 Fortsatt forskning 
 

I studien har vi endast berört en liten del av vårt valda ämnesområde. Det hade varit intressant att 

göra fler intervjuer och även observationer för att få ett bredare material och bättre validitet i 

resultatet. Två problem har kunnat urskiljas i resultatet, den ena är begränsningar i fråga om 

ekonomin och kommunala direktiv i fråga om utformning av förskolegården. Det andra är tidsbristen 

för planering samt genomförande av olika projekt eller aktiviteter på förskolegården. En fortsättning 

av denna studie hade kunnat vara att identifiera dessa problemområden kring utevistelsen för att 

sedan kunna genomföra en åtgärdsplan. 
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