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Förord 

Vi vill tacka förskolorna ”Barret” och ”Lövet” för ert deltagande i denna studie. Ett stort tack 

till ”Berit” och ”Lena” för att ni tog er tid att bli intervjuade och dela era erfarenheter och 

tankar med oss. Ni har gett oss så många goda insikter. 

Vi vill tacka våra nära och kära för ert stöd under vår utbildning. Vi tackar varandra för ett väl 

fungerande samarbete under denna studie.  

Tack till våra handledare Elisabeth Lundmark och Per Högström som gett oss vägledning, 

tankar och insikter kring vår studie. 

 

 

  

  



 

Abstrakt 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur förskollärare i ´I Ur och Skur-förskolor´ 

tillämpar förskolans läroplan i naturen och hur utemiljön nyttjas i den pedagogiska 

verksamheten. Både förskolans läroplan och Friluftsfrämjandet tar upp vikten av att de som 

arbetar i förskolan ger barnen möjligheter att förstå sin delaktighet i naturen. I studien har 

kvalitativa undersökningsmetoder använts. Intervjuerna med två verksamma förskollärare och 

observationerna av barns lek i utemiljö genomfördes på två olika förskolor, en kommunal och 

en privat. Vid bearbetning av undersökningsmaterialet använde vi oss av en hermeneutisk 

tolkningsansats. Studiens forskningsfrågor fokuserar på tillämpningen av förskolans läroplan i 

naturen och vad utemiljöns utformning har för betydelse för barns lek och lärande. Resultatet 

visar att utemiljön, samspelet och kommunikationen har betydelse för tillämpning av 

förskolans läroplan i ’I Ur och Skur-förskolor’. Studien visar att förskolans värdegrund och 

uppdrag integreras av förskollärarna genom samtal med barnen under lek och lärande samt 

genom att vara goda förebilder.  

Nyckelord; Förskolans läroplan, Förskollärare, Hermeneutik, Naturen, Utemiljö. 
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1. Inledning    

Vi är två barnskötare med några års erfarenhet av att arbeta i förskolan, som nu läser till 

förskollärare och är intresserade av hur förskollärare verksamma i ’I Ur och Skur-förskolor’ 

använder läroplanen i naturen. I kursen ”Hållbar utveckling” L0036K som vi läste under 

våren-12 ställde vi oss frågan hur barn på förskolan får möjlighet till lek och lärande i 

naturen. Leicht Madsen (1999) förklarar att naturen alltid är konkret, det är vårt sätt att se den 

som kan bli konstruerat. Natur beskrivs enligt Leicht Madsen sammankopplat med positiva 

känslor, ekologiska kretslopp och hela världens sammanhang. Halldén (2009) menar att för att 

barn ska få en förståelse för sin del i naturen är det av stor betydelse att de själva får uppleva 

naturen. Förskolan kan ha en viktig roll i detta vilket även betonas av Mårtensson, Lisberg 

Jensen, Söderström och Öhman (2011) eftersom en stor del av barnens vakna tid tillbringas på 

förskolan och i miljön runt den. Med det utgångsläget har förskolan i enlighet med författarna 

den bästa förutsättningen att nå ut till flertalet barn och lära dem att vistas i naturen. För att 

barn ska kunna erövra en känsla för och medvetenhet om naturen behövs konkreta 

upplevelser. Det har gjort att vårt intresse för att använda förskolans läroplan i naturen har fått 

en djupare innebörd som vi tycker är viktig att belysa. Genom att förlägga vår undersökning 

till förskolor som har en uttalad profil får vi möjlighet att studera hur förskollärare arbetar 

med förskolans läroplan i naturen. Förskolan har många riktlinjer att arbeta efter och många 

lärandeprocesser som ska dokumenteras enligt förskolans läroplan. I förskolans läroplan Lpfö 

98 (Skolverket, 2010) poängteras förskolans arbete med natur och miljö på följande sätt: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 

positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar 

sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp (Lpfö 

98/10, s. 7). 

Vi har båda erfarenheter av att arbeta i förskolan med förskolans läroplan inomhus. Vi vill ta 

reda på hur förskolans läroplan kan tillämpas ute i naturen och hur de olika ämnesområdena 

kan förverkligas. Vi vill även utröna på vilket sätt utemiljöns utformning har betydelse för 

barns lek och lärande. Granberg (2000) belyser att vuxnas hoppfulla engagemang för miljön 

är en investering inför framtiden eftersom att barn blir påverkade av vuxnas handlingar 

berättelser och samtal. Det vi vuxna lämnar efter oss är arvet till våra barn och nutidens barn 

är morgondagens vuxna. Förskolan gör sitt till för att öka miljömedvetandet inför framtidens 

samhälle, påpekar författaren. 

Leicht Madsen (1999) belyser att i takt med industrialiseringens tillväxt hamnar naturen på 

avstånd för de allra flesta, vilket innebär att vi människor inte lever i naturen utan lever till 

stor del i tätorter där barnen inte har möjlighet att uppleva och känna delaktighet i naturen. 

Enligt Lagerholm (1989) uppstod intresset för miljöfrågor under 1970-talet och därmed 

väcktes behovet av att veta mer om naturen och dess funktion. Detta ledde enligt Lagerholm 

till att forskningen tog fart och många insatser gjordes för att stoppa miljöförstöringen. Detta 

miljöintresse finns enligt Lagerholm fortfarande kvar och allt som tidigare har förstörts 

försöker vi ställa till rätta genom att skaffa ökade kunskaper om hur naturen fungerar och 

agera i enlighet med detta. Därigenom har vi människor ännu en chans att rädda vår planet, 
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menar Lagerholm (1989). Med ett långsiktigt miljöarbete kan kommande generationer leva i 

en sund miljö, påpekar författaren. Att låta barnen bli förtrogna med naturen och att ge barnen 

möjligheter att erfara naturen som en enhet där de själva utgör en del är en angelägen uppgift i 

miljöarbetet, konstaterar Lagerholm. Kärlek till naturen är enligt Leicht Madsen (1999) en 

förutsättning för handlingskraft mot miljöförstöring. 

Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) påpekar att som förskollärare gäller det att granska sin egen 

kompetens. Det är endast den egna kompetensen som hindrar och begränsar hur långt det går 

att utmana barns kunskaper och frågeställningar. Fakta är enligt författarna en färskvara och 

det gäller att uppdatera den med fortbildningar, men även genom att lära sig tillsammans med 

barnen i olika situationer och med olika källor. Samhälle, vetenskap och forskning förändras 

ständigt menar Barr et al. och då räcker inte gamla kunskaper. Att lära barnen tidigt i 

förskoleåldern att bli medveten om sin omgivning och lära barnen att värna om naturen, kan 

enligt Barr et al. leda till att barnen skapar ett hållbart förhållningssätt tidigt, vilket i framtiden 

kan resultera till ett mer miljövänligt handlande. 

Under studiens gång har vi båda tagit lika stort ansvar för arbetet. Vi har båda läst, behandlat 

litteratur, formulerat text och tagit del av varandras insikter och idéer. Intervjufrågorna och 

observationsschemat har vi framställt tillsammans såväl som genomförandet och tolkningen 

av intervjuerna och observationerna. Metoddelen, resultatet och diskussionerna har vi 

tillsammans resonerat oss fram till. Vi har tillsammans skrivit hela arbetet i ett gemensamt 

dokument. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur förskollärare i ´I Ur och Skur-förskolor´ 

tillämpar förskolans läroplan i naturen och hur utemiljön nyttjas i den pedagogiska 

verksamheten. 

 

 Hur kan förskolans läroplan tillämpas i naturen? 

 På vilket sätt har utemiljöns utformning betydelse för barns lek och lärande? 

2. Bakgrund 

2.1 Styrdokument och förskolans uppdrag   

Barnomsorg och skolakommittén (1997) anser att barnet erövrar sin omvärld genom att växa 

in i den med sin kropp och alla sina sinnen. Barnet tar efter, undersöker och leker för att söka 

och finna sambandet mellan sig själv och sin omgivning, på så sätt försöker barnet skapa 

mening i tillvaron. I mötet och i kommunikationen med andra människor uppstår en 

gemensam relation till världen. Kultur skapas genom en utveckling där idéer, upplevelser, 

uttryck, attityder, värderingar och samhällspolitiska mål blandas och samverkar i olika grad. 

Begreppen lärande och kunskap sattes i fokus enligt Skolverket (2005) i samband med att 

förskolan fick sin första läroplan år 1998. Grunden för arbetets värde är de vardagsnära 

återkommande aktiviteterna i förskolan där flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara 
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för att skapa mångfald i lärande. I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 

framgår att uppdraget och målen för verksamheten ska vila på demokratins grund. I 

läroplanen betonas också den ömsesidiga aktningen för varje människas egenvärde och 

vördnaden för vår gemensamma miljö. Vidare framhålls att förskolebarnens omsorg, fostran 

och lärande ska bilda en helhet i en god pedagogisk verksamhet. Genom en verksamhet som 

är trygg, rolig och lärorik ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Att målet mot 

hållbar utveckling inkluderas i förskolan framgår av Hägglund och Pramling Samuelsson 

(2009). Även förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) tar upp hur viktig uppgift det är 

att de som arbetar i förskolan ger barnen möjligheter att förstå sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Eftersom dessa mål ingår i utbildningssystemet är såväl förskolan som de övriga 

skolformerna delaktiga. Enligt Utbildningsdepartementet (2010) är det ingen lätt uppgift som 

förskolan har fått i uppdrag att lära den kommande generationen att förstå innebörden av 

hållbar utveckling. Dock grundläggs värderingar och kunskaper när barnen är små. 

Utbildningsdepartementet framhåller att genom att utforska förskolans närmiljö kan barnen 

tillsammans med vuxna få syn på naturens och människans ömsesidiga beroende. Förskolan 

ska ta vara på barnens intressen och nyfikenhet genom att fånga upp deras tankar som sätts i 

förbindelse med miljöfrågor och livsstil. ”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2010, s. 7). Leicht 

Madsen (1999) anser att vi lär oss använda synen genom bilderböcker, reklam och TV men att 

se det lilla i naturen är svårt för många, dock inte för barnen. Författaren förtydligar detta med 

att barnen ser genom att studera en blomma på följande sätt: de känner på den, eventuellt 

smakar de på den och luktar på den och på så sätt får barnen en hel upplevelse av blomman. 

Pedagogiken i ’I Ur och Skur-förskola’ handlar om det upplevelsebaserade lärandet som 

enligt Westerlund (2009) blir så tydligt ute i naturen där barnen har möjlighet att känna, lukta 

och smaka på exempelvis mossa eller blommor som förskollärare och barnen samtalar om. 

Förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonar att förskolan ska medverka till att 

barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Barnens behov, intressen, 

erfarenheter och åsikter ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. I Westerlund 

(2009) påvisas även samband mellan utevistelse och hälsa hos förskolebarn. Det innebär 

bland annat färre infektioner och mindre stressrelaterade symtom, vilket därmed medför 

mindre sjukfrånvaro och snabbare återhämtning i jämförelse med andra förskolebarn som inte 

vistas ute i samma utsträckning enligt Westerlund. 

2.2 I Ur och Skur 

Idén till pedagogiken i ’I Ur och Skur’ är enligt Westerlund (2009) från den 

friluftsskoleverksamhet som utvecklats av Friluftsfrämjandet. Verksamheten som följer 

förskolans läroplan är politiskt och religiöst obunden och bedrivs i olika verksamhetsformer 

såsom i kommunal regi, som personal- och föräldrakooperativ, som ekonomisk förening, 

aktiebolag eller handelsbolag. Några milstolpar i verksamheten visar dess utveckling 

(Westerlund, 2009, s. 90): 

1983 väcker Susanne Drougge och Siw Linde en tanke om en förskola baserad på 

Friluftsfrämjandets barnverksamhet. 

 

1985 startar den första i ’I Ur och Skur-förskola’ på Lidingö i form av ett personalkooperativ. 
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1988 håller grundarna Drougge och Linde den första kursen om hur man startar en ’I Ur och 

Skur-förskola’. 

 

1989 bildar de ’I Ur och Skur-främjandet’ där alla ’I Ur och Skur-verksamheter’ blir 

medlemmar. Detta görs för att kunna styra upp och säkerställa kvaliteten. 

 

1995 finns det 57 verksamheter av denna sort, samma år avslutas ’I Ur och Skur-främjandet’ 

och ingår till fullo i Friluftsfrämjandets organisation. 

 

2007 finns det ca 200 förskolor, familjedaghem, fritidshem och 12 skolor registrerade som ’I 

Ur och Skur’.  

 

År 2012 finns det enligt Friluftsfrämjandet 210 enheter för barn och ungdomar mellan 1-16 år 

under namnet ’I Ur och Skur’. Friluftsfrämjandet bildades redan 1892 och har närmare 

100000 medlemmar och en verksamhet som ökar. Friluftsfrämjandet är en riksorganisation 

som i över 100 år visat människor vägen till små och stora äventyr i naturen. 

Friluftsfrämjandets ändamål är att främja en aktiv och hälsosam fritid genom friluftsliv och 

skidåkning och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje (Friluftsfrämjandet, 2012). 

Kravet från Friluftsfrämjandet för att kunna profilera sig som en i ’I Ur och Skur-förskola’ är 

att minst 75 procent av den pedagogiska personalen måste ha genomgått en grundutbildning. 

Utbildningen är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och högskolan och består av 7,5 

högskolepoäng. För att säkerhetsställa verksamhetens kvalitet genomgår förskolans personal 

Friluftsfrämjandets grundutbildning och tar även del av andra målsättningar såsom 

verksamhetsberättelser, enkäter och årliga träffar (Westerlund, 2009). 

Med ledare som är lyhörda för barnen och som aktivt arbetar för trivsel i naturen året runt ska 

barnen få en känsla för naturen som medför en ökad förståelse för samband i naturen. 

Pedagogikens mål i ’I Ur och Skur’ är enligt Westerlund att stärka barnens självkänsla och 

empatiska förmåga. Aktiviteter och lek i naturen tillsammans med en ledare ska ge barnen 

förmågor att utveckla social kompetens, språk, fantasi, kreativitet och motorik. Barnens 

kunskap och tidigare erfarenhet ska ligga till grund för lärandet. Barnen kan genom att 

använda alla sina sinnen utveckla och vidga sin begreppsvärld. Att arbeta i ’I Ur och Skur-

verksamhet’ innebär att erbjuda alla ett upplevelsebaserat lärande vilket kan bidra till en 

hållbar utveckling i praktiken och består av följande fyra perspektiv från (Friluftsfrämjandet, 

2012): 

Pedagogiken för individen: ”Lustfyllt upplevelsebaserat lärande med alla sinnen och hela 

kroppen som ger bestående fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet”. 

Pedagogiken för gruppen: ”Gemenskap i och kring naturen som leder till trygghet, 

tillhörighet, kreativitet, empatisk och social utveckling”. 

Pedagogiken för samhället: ”Delaktighet och närvaro med naturen som skapar ett friskare, 

nyfiknare, miljömedvetnare och samverkande samhälle”. 
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Pedagogiken för världen: ”Gemensamt ansvarstagande och kunskap för en hållbar 

utveckling i praktiken” 

2.3 Naturen som miljö för lek och lärande 

I en studie gjord av Änggård (2008) framgår hur naturmiljöer och resurser används i barns 

fantasi för lek. Studien gjordes på en förskola med en utomhusprofilering som låg nära ett 

skogsområde där barnen tillbringade stora delar av dagen. Författaren beskriver att barnen 

använder sig av sina kulturella erfarenheter i leken i skogen, hämtade från vardagslivet eller 

sagor och omformar dem efter naturens resurser. Familjelekar beskrivs som vanliga och 

återskapas av barnen med hjälp av naturmaterialet där en stam längs marken blir en 

motorcykel för att åka och handla, en stubbe blir till spis att laga mat på och en planka 

används som dator. Även djurlekar och sagolekar är vanliga, vilket Änggård (2008) menar att 

naturmiljön bjuder in till. Författaren beskriver att naturmaterial, till skillnad från färdiga 

leksaker, i större utsträckning kan omvandlas till andra föremål i leken och tolkas på flera 

olika sätt. 

När barn leker med naturmaterial är de ibland tvungna att lägga ner mycket kraft på reginivån i leken 

för att komma överens om vad de leker och vad olika föremål ska symbolisera. De många 

tolkningsmöjligheter som naturmaterial erbjuder gör att kommunikation krävs för att man ska kunna 

skapa en gemensam förståelse (Änggård, 2008, s. 229). 

Barnens lek förändras enligt Barr et al. (2011) beroende på vilken lekmiljö barnen vistas i. 

Författarna menar att i en tillrättalagd lekmiljö, vilket förskolegårdar oftast är i och med att 

det finns färdigt material som spadar, klätterställningar och cyklar, så erbjuds inte barnen 

samma pedagogiska utmaningar som ett naturområde eller som en skog gör. Barnen får enligt 

Barr et al. en utmaning genom att tänka själva och använda sin fantasi hellre än att bara 

använda färdigköpt lekmaterial. Författarna förklarar detta genom att ge ett exempel på hur 

barnen får lösa ett problem med hjälp av en bräda och en stock. Barnen får själva komma 

underfund med lösningen på hur brädan ska placeras över stocken för att hitta tyngdpunkten 

och var de ska placera sig för att det ska bli jämvikt så det går att gunga. Björkman (2005) 

skriver att leken oftast blir konstruktiv och kreativ i skogen och naturområdena. Barnen 

behöver varken konkurrera om leksakerna eller utrymmet, de behöver heller inte hålla nere 

ljudnivån vilket leder till färre konflikter. Även Barr et al. (2011) menar att eftersom det finns 

gott om naturmaterial behöver barnen inte bråka om det. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) 

behöver barnen inte många leksaker för låtsasleken men däremot behöver de många saker att 

leka med. Material som finns i naturen fungerar således utmärkt eftersom bland annat pinnar, 

sand, blommor och stenar är enkla att omvandla för att passa leken, menar författaren. Leken 

blir oftast intensiv och energisk då barnen kan utmana sig själva genom att våga klättra i träd 

eller på olika höga stenar, förklarar Björkman. Goda förutsättningar för lärandet skapas 

genom att barnen får uppleva det de gör med hela kroppen menar Ämting (2007) samtidigt 

som det ska vara roligt och lustfyllt. De som arbetar inom förskolan vet enligt Grindberg och 

Jagtøien (2000) hur betydelsefull en allsidig rörelseerfarenhet är för barnens utveckling. 

Barnen har behov av rörelse och enligt författarna är det förskolans skyldighet att erbjuda 

barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet. Detta tas tillvara på ett ypperligt sätt utomhus där 

barnen har all möjlighet till att röra sig över stora ytor på ett lekfullt sätt. Då uppmuntras 
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barnen enligt Grindberg och Jagtøien (2000) till att balansera, hänga, klättra, springa, bära, 

rulla. Under vintern kan barnen stoja i snön, åka skridskor och skidor. Värdegrunden med 

respekten för livet finns enligt Ämting i naturen och utmaningen blir att samordna många 

ämnen i uteverksamheten. Lärandet i utemiljön har sin utgångspunkt i upplevelsen och enligt 

författaren handlar det om att utgå från det som händer här och nu. Szczepanski (2007) 

påvisar att utemiljöns utformning påverkar barnens lek, lärande och förståelse för omvärlden. 

Att använda naturen som lekmiljö är ingenting nytt för förskolan. Friedrich Fröbel (1782 – 

1852) har haft stor betydelse för förskolans pedagogik med koppling till naturen. Wallström 

(1992) beskriver att Fröbel ansåg att målet med skolsystemet var att förena skolan med livet i 

övrigt. Han ansåg enligt Wallström att livets mening för människan är att vara skapande. 

Enligt författaren ansåg Fröbel att människan har en kreativ kraft inbyggd i sitt väsen vilken 

kan frigöras genom arbete på ett kreativt sätt. Hans pedagogik kom att kännetecknas av att 

han såg små skillnader mellan arbete, skapande och lek. Han kritiserade de så kallade 

småbarnsskolorna och förordade istället att omsorg och inlärning för de yngsta barnens 

utveckling skulle samordnas genom att de vuxna skulle vara mottagliga för barnens behov 

och ta ansvar för att miljön skulle gynna barnens utveckling. Fröbel tyckte att barnen inte 

skulle bli skolade när de var så små utan de skulle få utvecklas med hänsyn till sin ålder. 

Förskolans arbete med naturen har som Vallberg Roth (2002) påvisar en stark anknytning till 

Fröbel och de så kallade gåvorna, som enligt honom var hämtade från naturen. Det fasta 

lekmaterialet som han enligt Wallström (1992) kallade för lekgåvor var inspirerade av och 

hade skapats av produkter från naturen. Genom gåvornas form, material och barnens arbete 

med dessa gåvor skulle de få kännedom om sin del i naturen. Wallström (1992) skriver att 

Fröbel ansåg att i all undervisning var leken den viktigaste byggstenen, vilket gjorde att 

materialutbudet och undervisningsmaterialet skulle utformas så att det stämde överens med 

pedagogiken. Även aktivitetsmaterialet som kunde vara sand, lera, trä, ull, bär eller frukter 

hämtades nästan alltid från naturen, enligt författaren. 

I Sverige fanns tidigt barnträdgårdar som inspirerats av Fröbel, menar Vallberg Roth (2002). 

Fröbelinstitutet, som var en av de tidiga förskollärarutbildningarna etablerades 1909 i 

Norrköping av systrarna Ellen och Maria Moberg. Systrarna Moberg hade anammat den 

”Fröbelförankrade pedagogiken i barnträdgården” (Vallberg Roth, 2002, s. 60) som enligt 

Wallström (1992) kom att heta Kindergarten efter att Fröbel hade provat ett flertal olika 

namn. 

Kindergarten som begrepp omfattar Fröbels uppfattning om hur uppfostran ska följa naturens lagar och 

symboliken i namnet förtydligar hur barnen skulle växa och frodas på ett jordnära och naturligt sätt. 

Namnet avspeglade också den stora skillnaden jämfört med andra skolsystem, där sträng disciplin 

präglade inlärningen (Wallström, 1992, s. 45). 

 

Björkman (2008, s. 18) menar att ”Fröbel såg barnet som en planta”. Att barn fick vara barn 

var viktigt och kunskaper hörde hemma i skolan, menade han. Nyttoaspekter och 

ändamålstänkande fanns enligt Björkman med i den svenska förskolans tidiga skrivningar. 

Arbetet med naturen, såsom trädgårdsskötsel, ansågs vara fördelaktigt i ett 
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framtidsperspektiv. Vallberg Roth (2002) beskriver att i de tidiga teorierna om barns 

utveckling och lärande framstår Fröbel som före sin tid genom att han lyfte fram barnets egen 

verksamhet och lek. Hans syn på människan som en del av naturen och dennes förändring 

inifrån var betydelsefull i den tidens förskolepedagogik. Barn skulle vägledas av en vuxen 

som anpassar materialet till barnets mognadsnivå. Han menade att barn i förskoleåldern 

behöver utveckla en harmoni med sig själv, familjen och naturen. Hans tankar om naturens 

betydelse är inte föråldrade. 

Barr et al. (2011) bedömer att det saknar betydelse om förskolan ligger mitt i en storstad eller 

långt ute på landet, eftersom möjligheterna till att arbeta med närmiljön som en lärmiljö där 

barnen får lära sig i autentiska situationer alltid finns. Lagerholm (1989) framhåller hur viktigt 

det är att barn redan i förskoleåldern får bekanta sig med naturen på ett tilltalande sätt 

eftersom de flesta barn växer upp i tätorter. För många barn innebär naturen anordnade 

rekreationsanläggningar med tydliga spår för joggare eller skidåkare. Dessutom finner 

Lagerholm att naturen med fördel kan användas som inspirationskälla för fler aktiviteter än de 

som är gynnsamma för miljön, eftersom den innehåller ett rikt utbud av material med 

avseende på storlek, form och färg. Mönster och symmetri hittas också i naturen skriver 

Ämting (2007). Förändringar sker i uterummet efter årstiderna och kända saker återkommer 

men förmodligen i ny skepnad vilket erbjuder barnen en mångfald av upplevelser. I 

uterummet finns det speciella förutsättningar för lärandet menar Ämting men då måste man 

vistas där för att upptäcka det. Enligt Björkman (2008) är det viktigt med meningsfulla 

sammanhang, ämnesintegration samt att ha barnets perspektiv i centrum för att barnet ska få 

syn på de naturvetenskapliga fenomenen. Ämting (2007) klargör att när man startar arbetet i 

naturen tror man kanske att materialet måste tas med från förskolan. Dock upptäcker man att 

naturen har ett eget material och en egen pedagogik, vilket enligt författaren passar de flesta 

och kan användas i olika sammanhang. Utemiljön är dessutom utmärkt för skapande av 

konstnärliga aktiviteter eftersom den bjuder på de mest otroliga färger och former och 

dessutom finns det plats för alla i naturen, enligt Lagerholm (1989). 

2.4 Lekens betydelse för lärande 

I Förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonas lekens betydelse genom att 

framhålla hur barnets utveckling och lärande i förskolan lyfts genom leken och att det ska det 

vara roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Grindberg och Jagtøien (2000) betonar 

även betydelsen av att de vuxna är aktivt närvarande och uppmärksammar barnens idéer på ett 

positivt sätt utomhus i förskolan, så att det skapas en grogrund för spännande situationer av 

någonting som vid första anblicken kan förefalla vara mindre inspirerande. De vuxna behöver 

inte alltid vara med i leken enligt Björkman (2005), däremot är det viktigt att vara lyhörd, 

tillåtande och ge leken utrymme och tid. Hur barns lek utvecklas avgörs av vilken roll den 

vuxne har menar Knutsdotter Olofsson (1987). Om de vuxna uppmuntrar till lek, introducerar 

olika lekformer, har en lekfull inställning eller är lekfulla själva blir barnens lek enligt 

Knutsdotter Olofsson (1987) varierad, rik och utvecklad. Strandberg (2006) menar att oftast 

har vi den uppfattningen att ”barns lek är något fritt och lustfyllt som barn ägnar sig åt innan 

de så småningom tar itu med livets allvar” (s. 159), emellertid är leken på allvar för barnen 

även om den också med visshet är förenad med lust. Grindberg och Jagtøien menar att barnen 
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utvecklas hela tiden genom leken som leder till ett lärande fastän barnen inte har det som sitt 

främsta mål. Det är leken som är viktig eftersom barnet är i leken vilket enligt Strandberg 

(2006) ger möjligheter till en unik mänsklig form av aktivitet. För barnen är leken en 

psykologisk process. Den imaginära världen i leken är nyckeln till aktiviteten eftersom det är 

genom den imaginära världen som barnen skapar regler för hur leken ska lekas, menar han. 

Enligt Grindberg och Jagtøien (2000) bearbetar barnen sina erfarenheter genom leken och tar 

till sig andras kunskaper. Barnen gör verkligheten till det de själva vill med lek och fantasi. ”I 

leken tolkar barnet sina upplevelser och ger dem liv- och dramatiserar- och förvandlar och 

överdriver genom att framhäva det typiska” (Vygotskij, 1995, s. 9). Även Strandberg (2006) 

hävdar att genom leken kan barnen undersöka hur olika saker förhåller sig till varandra. Han 

hänvisar till Vygotskijs beskrivning av hur två systrar skulle leka att de var systrar. Leken ger 

enligt Strandberg grunderna till förmågan att kunna hantera abstrakta symboler, abstrakt 

tänkande samt förstå komplexa sammanhang. Leken ger även metoder för att utveckla 

tänkandet. 

Barnet utvecklar via leken en förmåga att befria sig från den omedelbara situationen till 

förmån för en värld som det själv skapat, påpekar Vygotskij (1995). Barnet blir ett lärande 

subjekt vilket det utvecklar i leken genom att inte låta sig styras av aktiviteten utan istället är 

det barnets vilja som styr aktiviteten. Strandberg (2006) menar att genom att vända på objekt 

och mening så utvecklas abstrakt tänkande i leken. Genom att låta tänkandet styra aktiviten 

utvecklar leken vilja och självkontroll samt det som Vygotskij kallade för ”att barnet agerar 

huvudet högre än vad det är” (Strandberg, 2006, s. 166). När barnet möter ett påhittat jag i 

lekens form utvecklas på så sätt jaget genom leken. Typiskt för förskolebarn anser 

Knutsdotter Olofsson (1987) är att de på ett naturligt sätt ger liv åt omgivningen vilket gör 

den både animistisk och människoliknande. I barnens förhållningssätt gentemot omvärlden 

utgår de från sig själva och ger karaktär åt både levande och dött, menar författaren. Att 

infoga yttervärlden på detta sätt i de egna erfarenheterna gör att den blir mer förståelig och ger 

inlevelse. Knutsdotter Olofsson menar att barns lek är ett fönster till deras själ eftersom de i 

leken uttrycker sina innersta känslor, konflikter och problem i likheter, liknelser och 

antydningar.  

Det sociokulturella perspektivet utgår enligt Dysthe (2003) att lärandet sker genom ett socialt 

samspel i en kontext och inte genom individuella handlingar. Ur detta perspektiv är den 

sociala omgivningen och kulturen omkring mest avgörande för en individs utveckling och 

lärande. Interaktion och samarbete betraktas därför som avgörande förutsättningar för lärande. 

Språket anses av författaren vara grundläggande i lärprocesserna. Att lärande sker genom 

deltagande i en praxisgemenskap innebär enligt Dysthe att ingå i ett socialt sammanhang som 

utvecklar förståelsen för mångfald, andras åsikter och tankar. Sommer (2005) understryker att 

barnen ska få möta vuxna som kan skapa både den personliga och den samhälleliga 

betydelsen av omsorg, fostran och pedagogik. Vidare anser författaren att vuxna är 

medskapande till utveckling genom att gestalta kulturen och samhället tillsammans med 

barnet. Enligt utvecklingspedagogisk teori, som presenteras av Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) ses barnet som kompetent. Författarna understryker att i denna teori 

är det förskolläraren som har det övergripande ansvaret för ett utvecklande arbete med uppgift 
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att, utifrån barnens intressen, leda riktningen i arbetet mot lärandets objekt så det också 

överensstämmer med läroplanens mål. Inom denna teori finns tydliga normer och värden att 

sträva efter. Med en utvecklingspedagogisk utgångspunkt menar Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) att barnet ska vara utformare av sin egen individuella läroplan som 

handlar om att förskolläraren synliggör barnets individuella tankar samtidigt som riktningen 

på arbetet är mot läroplanen. Det viktiga i förskolan ska utgöras av vad barn lär och erfar i 

olika situationer. Lärare i förskolan fordras arbeta med att göra barn delaktiga i sitt eget 

lärande och vardag menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) samt att tolka 

och använda läroplanen i arbetslaget. Författarna hävdar att genom tillvaratagandet av den 

informella struktur som råder i förskolan kan lärandet möjliggöras i vardagen, i omvärlden 

och inte som skolämnen. Utvecklingspedagogik innebär att de vuxna inom förskolan antar ett 

förhållningssätt med fokus på samspel och som har pedagoger som utgår ifrån och reflekterar 

över barnens livsvärld. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar att barns 

utveckling hör samman med de erfarenheter som barnen gör och att pedagogernas medvetna 

metakognitiva samtal med barnen har visat på en utökad förståelse för det abstrakta tänkandet 

hos barnen. 

3. Metod  

Vi har med utgångspunkt från studiens syfte och forskningsfrågor valt att göra en studie med 

kvalitativa undersökningsmetoder. Enligt Patel och Davidson (2003) är sådana metoder 

lämpliga då vårt syfte med studien innebär att ta del av, tolka och sträva efter en djupare 

förståelse för förskollärares uttalanden. Genom intervjuer (se bilaga 3) med två verksamma 

förskollärare och två observationer (se bilaga 2) av barns lek i utemiljön i de valda 

verksamheterna har vi sökt svar på hur förskolans läroplan tillämpas i naturen i ’I Ur och 

Skur-förskolor’ och på vilket sätt utemiljöns utformning har betydelse för barns lek och 

lärande. 

3.1 Observation 

Enligt Patel och Davidson (2003) är observation det främsta medlet för att skaffa information 

i vardagslivet och en av de vetenskapliga tekniker som används för att samla information om 

omvärlden. Vidare beskriver Patel och Davidson att observation är en bra metod om det som 

ska studeras är människors samspel och samverkan med sin omvärld. Speciellt lämpligt är 

observationer om det är ett specifikt ämne där det som ska studeras är människors outtalade 

och underförstådda uppfattningar. 

Det finns två olika typer av observationer, den ena är ostrukturerad observation, där man 

försöker samla på sig så mycket kunskap som möjligt. Den andra är strukturerad där man har 

planerat ett observationsschema och förutbestämt vad som ska observeras (Patel & Davidson, 

2003). En observatör kan förhålla sig på fyra olika sätt. Deltagande observatör, som är 

delaktig i situationen som ska observeras, icke deltagande observatör samt känd eller okänd 

observatör. I denna studie valde vi att vara icke deltagande och okända observatörer. Enligt 

Patel och Davidson är det ett tillvägagångssätt för att vår enskilda påverkan och inblandning 

ska bli så liten som möjligt i de deltagande personernas naturliga miljö. 
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En viktig regel för att uppnå förtroende skapas enligt Fangen (2005) av observatörens 

anpassning till sammanhanget som ska studeras. Författaren anser att vid kortvariga icke 

deltagande observationer uppnås endast ett flyktigt förtroende, som dock i enlighet med 

Fangen bedöms vara tillräckligt för vår observationsstudie. Att observera och registrera 

informationen systematiskt betonas av Patel och Davidson (2003) som ett måste för att 

motsvara vetenskapliga krav. Vi gjorde en observationsmall (se bilaga 2) med fyra 

avgränsade observationsfokus vilka vi avsåg att använda som stöd under observationen. Med 

observationsmallen som stöd observerade vi hur förskolegården var utformad, vad och hur 

barnen lekte ute, vad riktade barnen sin uppmärksamhet mot och om det förekom samspel och 

kommunikation mellan barn-barn, vuxen-barn. 

3.2  Intervju 

I intervjuerna valdes en semistrukturerad kvalitativ metod, vilket Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver som en metod där det varken är ett öppet samtal eller finns ett strikt 

frågeformulär att förhålla sig till. Backman (1998) framhåller att den kvalitativa 

intervjumetoden innehåller ett stort mått av dynamik och flexibilitet vilket ger stort utrymme 

för variationer. Vi utarbetade väl genomtänkta förslag på frågor i enlighet med Trost (2010) 

till de intervjuer som vi planerade att genomföra med de tillfrågade förskollärarna. Eftersom 

vår metod innefattade att vi använde oss av en semistrukturerad intervju där det fanns vissa 

förberedda frågor, förekom visst utrymme för att göra om frågornas följd för att anpassa till 

de intervjuades berättelser och för att få ett bättre samspel i intervjuerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det är viktigt som intervjuare att både ta till sig det som 

verkligen blir sagt men också det som inte blir sagt, det som kanske finns som ett 

underförstått budskap. I denna studie valdes en låg grad av standardisering av frågorna, vilket 

Trost (2010) beskriver som en metod där intervjuaren formulerar sig utifrån den intervjuade 

personens berättelse och ställer följdfrågor utifrån intervjupersonens tidigare svar. 

Intervjuaren ska i enlighet med Trost (2010) försöka få insikt om den intervjuades känslor sätt 

att tänka, och sätt att handla och uppträda och genom intervjuerna kunna komma åt 

livsvärlden som den intervjuade beskriver. Även Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

kvalitativa intervjuer är ett tillvägagångssätt att förstå människors liv, erfarenheter, känslor 

genom att intervjupersonerna själva beskriver och förklarar utifrån sitt eget perspektiv. Kvale 

och Brinkmann beskriver att ett vanligt sätt att registrera intervjuer idag är med hjälp av 

ljudupptagning. Det gör att intervjuaren kan fokusera på intervjupersonen vilket skapar 

förutsättningar för ett bättre samspel i intervjun. Tystnad under intervjun kan enligt Trost 

(2010) ge den intervjuade utrymme att tänka igenom sitt svar. Enligt Trost bör själva 

intervjun inte uppta alltför mycket tid både för respondenternas och för intervjuarens skull, 

men tiden som behöver avsättas beror på ämnesval och omfattning. Trost menar att en alltför 

lång intervju kan uppfattas som brist på respekt för respondenterna eller som dålig planering 

från intervjuaren. Vi kommer att sammanfatta förskollärarnas svar i löpande text i enlighet 

med Trost (2010) och citera vissa delar av deras svar, för att sträva efter svar på våra 

frågeställningar. 
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4. Urval och genomförande 

4.1 Urval 

Urvalet gjordes genom att vi kontaktade förskolor som hade en tydlig profilering, så kallade ’I 

Ur och Skur-förskolor’ i två olika kommuner i Norrbotten. Vi gjorde en förfrågan till 

förskollärare via telefon om deras medverkan i studien. Den första förskolan som kontaktades 

var en ’I Ur och Skur-förskola’ som var kommunalt styrd och barnen fick sin placering där i 

förskolan efter kommunens gällande kösystem. Förskoleavdelningen hade fyra förskollärare 

som arbetade på tre tjänster. Tre av förskollärarna hade ’I Ur och Skurs’ grundutbildning och 

barngruppen bestod av 16 barn mellan ett och fem år. I samma byggnad fanns även en 

traditionell förskoleavdelning med 16 barn. Förskolan låg i utkanten av ett villakvarter. Den 

andra förskolan som vi tog kontakt med var en ’I Ur och Skur-förskola’ som drivs som ett 

privat aktiebolag och har ett eget kösystem för barnens placering i förskolan. 

Förskoleavdelningen hade en förskollärare och två barnskötare där alla var behöriga för 

verksamheten grundutbildning i ’I Ur och Skur’ och barngruppen bestod av 18 barn mellan ett 

och fem år. Den förskolan bestod av en avdelning och låg i ett villakvarter.  

Det var angeläget för oss att informera förskollärarna via telefon om att deltagandet i studien 

var frivilligt och enligt samtyckeskravet i Vetenskapsrådets principer om forskningsetik 

(Vetenskapsrådet, 2002). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att som forskare är det 

viktigt att ha etiska aspekter i åtanke. Exempelvis kan vår roll som intervjuare eller observatör 

med vår egen livsvärld, synvinklar, fördomar och intressen ha inverkan och leda till felaktiga 

tolkningar. Ett viktigt ställningstagande enligt Kvale och Brinkmann är att som intervjuare 

eller observatör inte identifiera sig med intervjupersonernas berättelser eller handlingar. Det 

kan leda till att forskaren får svårt att förhålla sig objektivt. Vi utgick ifrån Vetenskapsrådets 

(2002) fyra principer om forskningsetik i vår studie. Individskyddskravet beskrivs genom 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. I enighet 

med forskningsetiskt rekommenderat tillvägagångssätt (se Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & 

Davidson, 2003; Trost, 2010) förberedde vi de personer som skulle involveras i studien. Ett 

brev färdigställdes som innehöll en utförlig presentation av oss själva (se bilaga 1), vilket 

program vi studerar, information om studiens syfte, genomförande och publicering. Brevet 

delades ut till intervjupersonerna och föräldrar på förskolan. Det innehöll en förfrågan till 

barnens föräldrar om att få göra en observation riktade mot utemiljöns utformning i ett 

sammanhang med barns lek. I samband med förfrågan redovisades en försäkran om 

förskolornas, förskollärarnas och barnens anonymitet. Vi har fingerat namnen på både 

förskolor och informanter. När vi fick klartecken av förskollärarna om datum och tid att 

genomföra studien skickade vi ett informationsbrev till förskollärarna innehållande de 

frågeställningar vi avsåg att ta upp under intervjuerna. Informationsprocessen har genomförts 

i enlighet med Svenning (1999). När vi försäkrat oss om att samtliga tagit del av 

informationen som är i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra principer om 

forskningsetik och gett sitt samtycke, kunde vi inleda studien. I samband med intervjun 

informerades intervjupersonen muntligt att hon när som helst kunde avbryta intervjun. 
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4.2 Observationer 

Vi kom till Barrets och Lövets förskola på överenskommen tid och mötte vår kontaktperson. 

Klockan var nio på förmiddagen när vi kom till respektive förskola. Vädret var omkring tio 

grader kallt, lite blåsigt och det var ungefär en decimeter snö på marken vid båda 

observationerna. Två förskollärare och nio barn från avdelningen Barret var utomhus och fyra 

barn höll på att klä sig inomhus med stöd av en förskollärare för att gå ut. På förskolan Lövet 

lekte barnen som redan hade kommit ute på gården tillsammans med tre pedagoger, under 

tiden kom två av barnen till förskolan med sina föräldrar samtidigt som vi. Eftersom barnen 

på vardera förskola redan lekte utomhus, så började vi omgående observera vad och hur 

barnen lekte ute, vad de riktade sin uppmärksamhet mot och om det förekom samspel och 

kommunikation mellan barn-barn och vuxen-barn. Vi strävade efter att observera och 

registrera informationen systematiskt med vår avgränsade observationsfokus (se bilaga 2). 

Eftersom Patel och Davidson (2003) anser att metoden kan vara tidskrävande begränsade vi 

observationerna till en timme på båda förskolorna. Under observationerna försökte vi så 

uppmärksamt som möjligt iaktta och lyssna och dessutom ansträngde vi oss att vara försiktiga 

med våra egna muntliga reaktioner och vårt eget kroppsspråk för att inte påverka resultatet av 

studien. 

Genom observationerna fick vi ta del av barnens lek, vad de riktade sin uppmärksamhet mot 

samt om det förekom samspel och kommunikation mellan barn-barn och barn-vuxna i 

förskolornas utemiljö. Vår ambition har varit att under observationen inta en forskarroll och 

observera vid sidan av den pågående verksamheten som Patel och Davidson förklarar som en 

icke deltagande observation. Samma dag efter respektive observation skrev vi ner ytterligare 

anteckningar och intryck av det vi själva kom ihåg. Vid kortvariga studier kan det vara 

relevant att anteckna mer enligt Fangen (2005) eftersom materialet ändå blir begränsat totalt 

sett. Sådana situationer som kan upplevas centrala och intressanta för en senare analys bör 

skrivas betydligt mer utförligt i enlighet med Fangen. 

4.3 Intervjuer 

Vi valde inför studien att intervjua utbildade förskollärare eftersom denna yrkeskategori enligt 

förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) har det yttersta ansvaret för barnens lärande. 

Vi träffade förskollärarna på deras respektive arbetsplats på två olika ’I Ur och Skur-

förskolor’ under två skilda dagar. Intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till 

observationerna. Förskolläraren hade valt ut ett ostört rum för intervjun. Omgivningens 

betydelse är viktig under intervjun, framhåller Trost (2010) som menar att den ska ske på en 

ostörd plats där respondenten känner sig trygg. Vi strävade efter att få förskollärarna att känna 

sig bekväma i intervjusituationen. Vi berättade för dem hur betydelsefullt vi tyckte det var att 

få ta del av deras erfarenheter angående hur förskolans läroplan kan tillämpas i naturen och på 

vilket sätt utemiljöns utformning har betydelse för barns lek och lärande. Därefter påbörjades 

intervjun med några inledande frågor för att få igång samtalet som spelades in med diktafon 

efter respektive förskollärares samtycke. Inledningsfrågorna handlade om förskollärarnas 

utbildning och hur många år de varit verksamma i förskolan. Trost betonar vikten av att 

frågorna är bra formulerade och menar att den eller de första frågorna avgör hur resten av 
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intervjun kommer att flyta på. Om början blir fel kan det vara svårt att bygga upp förtroendet 

på nytt. 

Under den fortsatta intervjun bearbetades samtliga frågor (se bilaga 3). Genom att vi försökte 

ställa öppna och enkla intervjufrågor kunde förskollärarna formulera svar som gav oss insikt i 

deras tankar om respektive förskoleverksamhet. Följdfrågor följde spontant utifrån respektive 

förskollärares svar. Trost (2010) beskriver att förhoppningen är att utifrån enkla frågor få 

detaljerade och berättande svar. De intervjufrågor som vi använde oss av har sitt ursprung i 

det intresse och kunskap vi har förvärvat under vår utbildningstid samt genom att studera 

tidigare forskning om hur förskolans läroplan tillämpas i naturen och på vilket sätt utemiljöns 

utformning har betydelse för barns lek och lärande. Vår egen erfarenhet av att arbeta i 

förskolan har också varit utgångspunkter för vårt intresse av det valda ämnet. Patel och 

Davidson (2003) belyser vikten av att visa de intervjuade ett genuint intresse och förståelse, 

samt att visa medkänsla angående intervjupersonernas uttryck av synsätt och känslor. 

Emellertid har vi haft i åtanke att vara försiktiga med våra egna verbala reaktioner samt vårt 

eget kroppsspråk under intervjuerna eftersom det enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan 

inverka både positivt och negativt på förskollärarens svar och kan även påverka hur de 

kommande svaren blir. 

Användandet av diktafon medförde att vi kunde fånga exakta ord och vilket tonfall den 

intervjuade personen använde sig av. Tiden för respektive intervju försökte vi begränsa med 

hänsyn till förskolläraren och dess verksamhet. Som avslutning på intervjun innan diktafonen 

stängdes av frågade vi respektive förskollärare i enlighet med Patel och Davidson (2003) om 

hon ville tillägga något utöver det vi samtalat om, vilket ingen av dem önskade. Direkt efter 

varje intervju skrev vi också ner det vi själva kom ihåg. Enligt Kvale och Brinkmann kan 

detta vara en bra metod för att få med den visuella informationen som förloras genom enbart 

ljudupptagning. 

5. Databearbetning, tolkning och analys 

Vid bearbetning av undersökningsmaterialet använde vi oss av den hermeneutiska 

tolkningsansatsen. Patel och Davidsson (2003) menar att människan kan tolkas och förstås 

genom språket och sina handlingar. Enligt författarna är hermeneutik en tolkningslära och 

numera en vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 

grundbetingelserna för den mänskliga verkligheten. En hermeneutiskt antagande är starkt 

sammankopplad med det kvalitativa tillvägagångssättet i bearbetningen av materialet. I 

tillämpningen av hermeneutisk ansats är avsikten att förstå en människas livssituation genom 

språket. Det centrala inom hermeneutik är förståelse för det som studeras. Kvale och 

Brinkmann (2009) anser att det finns sju principer för en hermeneutisk tolkning av texten i ett 

undersökningsmaterial. Den första principen är att tolkningen växlar mellan delar och helhet. 

Först läses hela materialets text för att skaffa sig en helhetsbild över den. Sedan tittar man på 

delar för att klargöra deras mening för att skapa sig en mer homogen bild av texten. Den andra 

principen är att man avbryter att tolka när huvudsakligt innehåll i texten bildar mönster som är 

sammanhängande. En tredje princip är att tolkningen av enskilda delar jämförs mot 

tolkningen av hela materialet. Fjärde principen är att tolkning av texten riktar sig utifrån sin 
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egen referensram närmare bestämt vad texten själv säger. Den femte principen anger att 

forskaren ska ha omfattande kunskap om innehållet av det undersökta för att kunna upptäcka 

nyanser i texten. Den sjätte principen tar upp betydelsen av att tolkaren av texten har insikt 

om sin egen inverkan och den mening det har på tolkningen av texten. Sjunde och sista 

principen innebär att varje ny tolkning innebär förnyelse och inspiration. Vid tolkning uppstår 

nya förbindelser och olikheter i texten som genom detta utökar textens mening. 

Genom våra tolkningar av den samlade texten från intervjuerna och observationerna ville vi 

försöka bilda oss en uppfattning om hur förskolan läroplan kan tillämpas i naturen och på 

vilket sätt utemiljöns utformning har betydelse för barns lek och lärande. Helheten är central i 

en hermeneutisk tolkningsansats (Patel & Davidsson, 2003). Forskaren delar in helheten i 

delar som granskas för och emot varandra, för att försöka skapa en mer omfattande bild av 

verkligheten. Det medför att forskaren får en ökad förståelse förundersökningsmaterialet. 

Patel och Davidsson (2003) menar att hermeneutisk forskningsansats bland annat innebär att 

forskaren har förförståelse för det som ska tolkas. Författarna klargör att forskarens 

förförståelse och dennes förmåga att visa sympati och medkänsla blir ett viktigt redskap i 

tolkningen av materialet. Patel och Davidsson beskriver att i samband med att forskaren får 

ökad förståelse flyttas horisonten och förståelsen ökar vilket av författarna beskrivs som 

förståelsehorisont. Vid tolkning av en studie med hermeneutisk ansats är resultatet en ständig 

process som inte har ett absolut slut. Detta kallas för den hermeneutiska spiralen enligt Patel 

och Davidsson. Denna spiral medför att forskaren tolkar texten av det insamlade materialet 

och bildar sig en förståelse, därefter följer en ny översyn av texten och en ny förståelse 

uppstår. 

Efter att ha genomfört våra observationer började vi med att tillsammans reflektera över 

observationerna genom att prata igenom och anteckna utförligt medan vi fortfarande hade 

händelserna under observationerna aktuella. Patel och Davidson (2003) menar att ju längre tid 

man väntar med sin analys desto svårare blir det att få ett ”levande” förhållande till sitt 

material. Vid ett senare tillfälle gick vi igenom anteckningarna från observationerna och 

sammanställde dem. I tolkningen av materialet har alltid studiens syfte varit i fokus och det vi 

funnit i materialet är sådant vi bedömt som betydelsefullt för att kunna besvara våra frågor, ett 

tillvägagångssätt som förespråkas av Kvale och Brinkmann (2009). Vi har upprepade gånger 

återkommit till materialet från observationerna av utemiljöns utformning och dess betydelse 

för barns lek och lärande till dess att vi funnit svar. 

Intervjuerna av två förskollärare från två olika ’I Ur och Skur-förskolor’ transkriberades 

samma dag efter intervjuerna till en ordagrant skriven text. När man överför något från ett 

teckensystem till ett annat, som i vårt fall en inspelning till skrift, innebär det att 

transkriptionen enbart återger det som sägs. Bjørndal (2005) framhåller att detta kan innebära 

flera fördelar genom att vissa aspekter från kommunikationen framträder på ett tydligare sätt. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det insamlade materialet ska läsas med ett öppet sinne 

samt att deltagarnas sinnesstämning och känslor bör finnas i åtanke hos den studerande under 

genomförandet. I vår analys av det insamlade materialet har vi beaktat detta. Vi läste igenom 

materialet flera gånger för att urskilja mönster och fick därmed möjlighet att dela upp 

underlaget i olika kategorier som visas i resultatdelen från intervjuerna. Genom detta tolkade 
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vi fenomen som uppenbarade sig. Även Svenning (1999) menar att analyser går ut på att hitta 

mönster. Vi har därefter tolkat innebörden i vårt insamlade textmaterial gentemot våra 

frågeställningar. 

Vi läste igenom anteckningarna både från observationerna och intervjuerna ett par gånger och 

märkte ut ord och gjorde anteckningar. Resonemanget oss emellan direkt efter intervjuernas 

transkribering handlade om innebörden av texterna från observationerna och de transkriberade 

intervjuerna. Avsikten var att få en helhetsbild av de olika delarna i materialet för att kunna 

analysera och tolka det. Utifrån syftet och frågeställningarna i studien sorterades texten in i 

aspekter: Tillämpning av förskolans läroplan med fokus på utemiljöernas utformning och dess 

betydelse för barns lek och lärande samt förskollärarnas ledarskap och förhållningssätt 

gentemot barnen. I den senare aspekten tolkade vi in förskollärarnas gestaltning av förskolans 

uppdrag och värdegrund som beskrivs i förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2010). Vid 

analysen av texterna tittade vi först på om det fanns likheter och skillnader mellan de två 

förskolornas sätt att arbeta med hur förskolans läroplan kan tillämpas i naturen samt på vilket 

sätt utemiljöns utformning hade betydelse för barns lek och lärande. Därefter startades vår 

översikt och tolkning av allt insamlat material. 

Vid tolkningen av de transkriberade intervjuerna och anteckningarna från observationerna 

användes en subjektiv tydning, något som enligt Patel och Davidsson (2003) är grunden vid 

forskning med en hermeneutisk inriktning. Det innebar att vi använde oss av egna känslor, 

kunskap, tankar och intryck för att tolka och förstå det som studerades. Vi förde ett 

resonemang mellan oss som gick mellan delar och helhet i undersökningsmaterialet. Därefter 

bearbetades materialet flera gånger för att få en klarare insikt om innehållet och för att ge oss 

själva möjligheten att reflektera ytterligare över betydelsen i dess delar och helhet.  

Undersökningens tolkning var avslutad när vår bild av sammanhanget överensstämde med 

både helheten och delarna i materialets innehåll, vilket är karakteristiskt för den 

hermeneutiska tolkningsspiralen enligt Kvale och Brinkmann (2009). Intervjuerna av 

förskollärarna genererade citat som vi har valt att lyfta fram i denna studie. Genom processen 

med att bearbeta text från intervjuerna och observationer har vi gjort de val och 

ställningstaganden som vi redogör för. I vår tolkning av texterna framkom ett mönster. Detta 

har utgjort de svar och förklaringar vi beskriver i denna studie. 

6. Resultat 

Observationer av förskolornas utemiljö presenteras här nedan. Därefter följer 

sammanställningen av intervjuerna som har delats upp i fyra kategorier utifrån syfte och 

forskningsfrågor. Intervjufrågorna finns tillgängliga i bilaga 3. Förskolornas namn Barret och 

Lövet är fingerade i enlighet med forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002).  

6.1 Utomhusmiljö på förskolan Barret 

Förskolegården kan beskrivas som traditionell med en tillrättalagd miljö och redskap som 

gungor, rutschkana och cyklar. Förekomsten av träd, pinnar, buskar och annat naturmaterial 

var nästan obefintligt och marken var utjämnad av asfalt. De byggnader som fanns på 
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förskolegården var ett barnvagnsförråd, ett förråd med lekmaterial och cyklar samt en 

lekstuga. Vi observerade att barnens uppmärksamhet riktades mest mot lekmaterial som 

gungor, rutschkana, klätterställning som de själva lekte med. Barnen uppmärksammade även 

vad deras kamrater lekte med som vi åskådliggör genom att sammanfatta denna händelse: 

När ett barn lämnade däckgungan uppstod en viss konkurrens mellan två barn som båda hade väntat en stund på 

att gungan skulle bli ledig. Förskollärararen som var i närheten uppmuntrade barnen att kommunicera med 

varandra och försöka finna en gemensam lösning, vilket barnen gjorde genom att samtala och sedan gungade de 

tillsammans på den (ur observationsanteckningarna, Barret 121211). 

En av förskollärarna visade intresse för barnens lek och samtal sinsemellan. Vi observerade 

hennes närvarande förhållningssätt och kommunikation med barnen under deras samspelande 

lek som exemplifieras här nedan: 

Fyra barn stod i kö efter varandra för att åka i rutschkanan medan det femte barnet åkte. Den som stod närmast i 

tur för att åka väntade tills barnet som hade åkt ställde sig upp och tog ett steg från rutschkanan, Medan barnen 

stod i kö hoppade de, snurrade runt och samtalade om filmen Toy Story och handlingen i den. Förskolläraren 

frågade om barnen kom ihåg hur det gick i slutet på filmen, för det hade hon inte sett. Barnen började ivrigt 

berätta om handlingen i filmen och hur den slutade, under tiden de åkte (ur observationsanteckningarna, Barret, 

121211). 

När förskolegruppen en stund senare förflyttade sig till en intilliggande skogsdunge 

innehållande träd, buskar, pinnar, stenar och annat som hör naturen till, kunde vi genom vår 

observation upptäcka hur barnens lek förändrades till att bli mer undersökande. Från att 

barnens lek varit tillrättalagd med fokus på lekmaterialet blev nu barnen mer interagerande, 

aktiva, undersökande och samarbetade både på eget initiativ och med uppmuntran av 

förskollärarna. De undersökte och flyttade på materialet i naturen tillsammans. Vi 

uppmärksammade bland annat denna händelse: 

Barnen fick se några fällda träd varav ett som de bestämde sig för att flytta. Eftersom trädet var tungt insåg 

barnen att de behövde samarbeta för att kunna flytta på det. Förskollärarna uppmuntrade barnens kommunikation 

och samarbete. Genom att de kommunicerade och samspelade med varandra och fördelade sig på olika platser 

längs trädet kunde de med gemensamma krafter flytta det tunga trädet dit de ville (ur observations-

anteckningarna, Barret, 121211). 

Vi observerade att pedagogerna gav barnen möjlighet till att själva lösa problemet samtidigt 

som de uppmuntrade barnens kommunikation och samarbete. Vi kunde även följa ett positivt 

och utvecklande samtal mellan pedagoger och barn om vilket sorts träd det var. 

6.2 Utomhusmiljö på förskolan Lövet 

Förskolegården kan skildras som en väl tilltagen naturmiljö som fanns direkt utanför 

förskolans dörr och sträckte sig runt hela förskolebyggnaden. De byggnader som fanns på 

gården förutom själva förskolebyggnaden var förråd, en grillkåta och ett ”uterum” som 

fungerade som ett skydd för vind, sol och nederbörd. Vi såg inga spår av traditionella 

lekmaterial, förutom några spadar, utan allt som fanns på området såg ut att vara återvunnet 

material såsom tomma kabelrullar i olika storlekar, rör i olika längder och grovlekar, brädor i 

olika längder och tjocklekar samt traktordäck. Gården var kuperad med mycket växtlighet i 

form av buskar och träd i olika storlekar samt stenar och stubbar. Genom observationen kunde 



 

17 
 

vi se att barnens uppmärksamhet riktades mot olika ställen på förskolegården och barnens 

nyttjande av naturmaterialet var i fokus. 

Tre yngre barn som inte kommunicerade så mycket med varandra via språket, klättrade upp på några stubbar. De 

klättrade och när alla tre kommit upp på varsin stubbe, tittade de på varandra och skrattade. Sedan klättrade de 

ner och gjorde samma sak igen. Deras lek fortsatte en lång stund (ur observationsanteckningarna, Lövet, 

121212). 

Ett par barn kommunicerade med varandra för att finna lösningar under tiden som de grävde i 

sanden och snön så att det blev gropar, för att sedan lägga över några brädor så att det 

bildades en bro som de sedan kunde gå och balansera på. Det förekom en dialog mellan 

barnen under hela processen då de gav varandra kommentarer om hur djupa groparna skulle 

grävas och om det skulle fungera att gå på brädorna utan att det rasade. Emellanåt tittade de 

på den pedagog som stod närmast för att se om hon hade någon lösning för dem. Pedagogen 

uppmuntrade barnen vidare i byggandet genom att ge dem några konkreta råd som att jämföra 

långa-korta brädor och om de trodde att tjockleken hade någon påverkan på hur stadigt det 

blev. Efter en stund föreslog ett av barnen att de skulle byta ut några brädor till lite längre, så 

att bron skulle hålla för dem att gå på. 

Några andra barn bakade tårtor av sanden som de grävde fram under det tunna snötäcket. 

Barnens fantasi saknade inga gränser då de skapade dessa fantastiska tårtkreationer och vi 

lade märke till hur de i samråd med varandra hittade dekorationer till tårtorna från naturen 

som bestod av pinnar, löv och stenar. När bakverken var färdiga letade barnen reda på 

pedagoger som hade lust att smaka på dessa smaskiga bakverk och det var ju såklart ingen 

som kunde neka till dessa underbara bakverk. Pedagogerna smaskade i sig för fullt samtidigt 

som de berömde bagarna för deras tjusiga och mycket goda bakverk. Andra barn kröp igenom 

rören, klättrade i träden eller på stenarna samtidigt som de på olika sätt interagerade med 

varandra. Det vi uppmärksammade var hur några barn lekte en lek där de turades om att vara 

ledare och att de andra härmade den som var först i dennes rörelser och väg och hur de efter 

en stund bytte av till att en annan var ledaren. 

Vi observerade att barnen använde sig av hela kroppen och rörde sig obehindrat mellan olika 

ställen över den stora ytan som de hade till förfogande på deras förskolegård. Vi kunde även 

upptäcka hur samarbetet mellan pedagogerna och barnen fungerade genom att studera på 

vilket sätt de förde dialoger med barnen, lyssnade på deras tankar och gav dem positivt och 

uppmuntrande stöd i kommunikationen och samarbetet sinsemellan. Pedagogerna visade på 

engagemang och medvetenhet genom att själva delta, samtala och ställa utvecklande frågor 

till barnen om de inte förstod eller behövde lite stöttning i samspelet med andra barn för att de 

ytterligare skulle kunna utveckla leken. 

6.3 Sammanfattning av observationerna 

Genom våra observationer kunde vi se att förskolornas utemiljöer skiljde sig märkbart från 

varandra vilket noterades med stöd av observationsmallen (se bilaga 2). Förskolan Barret 

hade en utemiljö där marken var utjämnad med väldigt få träd och buskar. Miljön var 

tillrättalagd med redskap som gungor, rutschkana och klätterställning. En notering av oss var 

bristen på material för barnen själva att konstruera och leka med under kommunikation och 
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samspel. Det vi kunde se genom observationerna på förskolan var att en betydande del av 

barnens kommunikation och uppmärksamhet riktades mot lekmaterialet. I vår studie av 

leksituationen tolkade vi tillfället som att det fanns en viss konkurrens om sakerna mellan 

barnen som de genom kommunikation och samspel med varandra försökte hitta en lösning på. 

Förskollärarna visade intresse för barnens lek och kommunikation genom att interagera, 

samtala med dem i deras lek och uppmuntra barnen att samtala om skilda uppfattningar som 

uppstod. 

Utemiljön på förskolan Lövet var kuperad med mycket växtlighet i form av buskar och träd i 

olika storlekar samt stenar, stubbar och återvunnet material såsom tomma kabelrullar i olika 

storlekar, rör i olika längder och grovlekar, brädor i olika längder och tjocklekar samt 

traktordäck som förskollärarna anordnat så att utemiljöns utformning främjar tillämpningen 

av förskolans läroplan i naturen. När vi observerade på Lövet såg vi att barnen på förskolan 

aktivt samtalade med varandra, konstruerade sitt lekmaterial och använde sin kropp i leken 

genom att balansera, krypa genom rör, klättra på olika stenar och träd. Förskollärarna 

engagerade sig genom att aktivt ställa problematiserande frågor, de samtalade med barnen 

under deras lek och utforskande. Vi såg under observationerna hur barnen visade intresse, och 

använde sig av sin fantasi, för att kunna utforska miljö och material på deras eget sätt, utifrån 

barns perspektiv. 

Vi observerade en positiv förändring i barnens kommunikation, lek och samarbete då 

förskolegruppen från Barret gick till den närliggande skogsdungen. Vi noterade att barnen 

blev mer undersökande, samspelande och att de kommunicerade med varandra på ett mer 

hjälpsamt och positivt sätt i skogen vilket i vår tolkning indikerar att utemiljöns utformning 

har betydelse för barns lek och lärande. 

Vår tolkning av observationstillfällena på två ’I Ur och Skur-förskolor’ var att olika händelser 

i utemiljö och natur förde med sig många varierade och spontana lärotillfällen för barnen. 

Dessa kopplar vi samman med tillämpningen av förskolans läroplan i naturen där 

förskollärarna utifrån vår tolkning visade ett medvetet förhållningssätt. Förskolans läroplan 

gestaltades genom att förskollärarna samspelade och kommunicerade på ett målinriktat sätt 

med barnen i deras utforskande samt uppmuntrade barnens interaktion med varandra. ”I 

förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (Skolverket, 2010, s. 6). 

6.4 Intervjuerna 

Inledningsvis presenteras de intervjuade förskollärarna under de fiktiva namnen Barbro och 

Lena. Därefter redovisas de sammanställda intervjusvaren under fyra rubriker. I vår analys 

kom vi fram till att kategorierna: Utformning av förskolans utemiljö, Förskolans läroplan, 

Barnens lek och lärande, samt Förskollärarnas tankar och framtidsvisioner var de mest 

framträdande utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 

Barbro berättar i intervjun att hon arbetar deltid som förskollärare på en kommunal ’I Ur och 

Skur- förskola’ i Norrbotten och att hon varit verksam förskollärare i 16 år. För fem år sedan 

började hon arbeta på en ’I Ur och Skur-förskola’ och hon fullgjorde Friluftsfrämjandets 

grundutbildning för ett år sedan. Natur och utevistelse har alltid varit i Barbros intressen och 



 

19 
 

hon menar att utbildningen i ’I Ur och Skur’ ger ett djup, förståelse och engagemang för 

verksamhetens mål och syften gentemot barnen. Lena på Lövets förskola är förskollärare 

sedan 1990, hon har därmed 22 års erfarenhet i yrket. Hon berättar att som nyutbildad 

förskollärare fick hon arbete i form av kortare vikariat på olika förskolor som därefter 

förlängdes. De första åren som Lena var verksam i en ’I Ur och Skur-förskola’ var hon 

anställd av en kommun. Sedan några år tillbaka arbetar hon i privat regi. Hon beskriver 

verksamheten genom att berätta om de mål som innebär att känna delaktighet med naturen 

och att värna om allt levande. Lena beskriver vidare att verksamheten arbetar aktivt mot ett 

gott förhållningssätt i naturen samt vikten av att ta tillvara på alla möjligheter till lärande som 

finns där. Hon förklarar att pedagogerna på förskolan brukar säga att de har den gröna tråden 

medan andra förskoleverksamheter pratar om den röda tråden. 

6.4.1 Utformning av förskolans utemiljö 

Båda förskollärarna uttryckte tankar om att förskolebarnens utemiljö ska vara utformad med 

många träd, buskar, stenar, pinnar och helst med skog. Lena från Lövet berättade att på den 

förskola hon är verksam i har de medvetet valt bort gungor, rutschkana, cyklar, allt färdigt 

material. Förskolans utemiljö har, som alternativ till det, istället många naturliga lekområden 

med träd, pinnar och stenar som utvecklar barnens fantasi, kommunikation och samarbete. 

”Man kan få en känsla ibland att vi har en stökig gård för vi har brädor och lådor, men det är 

ju arbetsmaterial för barnen som vi anser har betydelse för barnens lek och lärande” (Lena 

intervjuskript 121212). 

Barbro från Barret uttryckte att ”förskolans utemiljö lämnar mycket kvar att önska” för den 

verksamhet hon vill att barnen ska få ta del av. Hon sa också att ”det skulle vara möjligt att 

iordningsställa utemiljön som barn och förskollärare gemensamt beslutar. Det är inte 

kostnaden det beror på, utan tiden som vi inte har till det” (ur intervjuskript 121211). Hon 

berättade vidare att den verksamhet i ’I Ur och Skur’ som hon är en del av har gjort en 

kompromiss av utemiljöns utformning eftersom de delar den med en traditionell 

förskoleavdelning som de samarbetar med. De har tillgång till samma förskolegård med en 

tillrättalagd utemiljö med gungor, rutschkana och klätterställning. Barbro från Barret menar 

att ”vi väljer istället att gå med barnen i mindre grupper till en intilliggande skogsdunge 

utanför förskolegården för att leka, samspela, konstruera, lära och upptäcka där tillsammans, 

så ofta verksamheten tillåter”. 

6.4.2 Förskolans läroplan 

I intervjuerna med två förskollärare på två olika ’I Ur och Skur-förskolor’ berättar de att 

förskolans läroplan anses som ett viktigt stöd i arbetet som båda förskollärarna arbetar aktivt 

och medvetet med. Barbro från Barret säger: ”Framförallt så tycker jag att vi har fått ett 

levande dokument i läroplanen, det är liksom ingen hyllvärmare längre. Det är någonting som 

vi fått möjlighet att borra ner oss i och sätta oss in i”. Både Barbro från Barrets förskola och 

Lena från förskolan Lövet berättar att barnens samspel, lek och intresse ska vägleda 

förskollärarna som i sin tur ska utveckla barns lärande enligt Förskolans läroplan Lpfö 98 

(Skolverket, 2010). 
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Både Barbro och Lena hänvisar till uppdraget i ’I Ur och Skur’ och till förskolans läroplan 

som betonar vikten av upplevandebaserat lärande, vilket barnen får genom att samspela och ta 

del av olika slags lärande i naturen. Förskollärarna från båda förskolorna berättar att hela 

förskolans läroplan kan verkliggöras i naturen genom att ta till vara på naturens variationer 

och skiftningar genom konkreta upplevelser och samtal mellan barn-vuxen och mellan barn-

barn om dessa. Lena från Lövet säger: ”Jag menar, jag vet inte hur mossa känns om jag inte är 

där och känner, visst kan jag titta i en bok och se att det finns olika mossor men vi tittar på 

den här”. Arbetet med värdegrunden lyfts också fram av de båda förskollärarna som en 

särskilt viktig del av läroplanen. Värdegrunden tillägnar sig barnen enligt både Barbro och 

Lena i leken, i upplevelser av naturen med närvarande förskollärare som för ett resonemang 

med barnen i riktning mot värden som kan bidra till en god värdegrund. 

Barnen ska mötas av flexibla och lyhörda lärare som uppmuntrar barnens samspel, 

gemensamma arbete och att de själva får hitta lösningar på problem tillsammans, hävdar 

förskollärarna från de två olika förskolorna. Förskollärarna ska vara medupptäckande, 

medundersökande, medagerande och medupplevande till barnens upplevelser, anser de båda 

förskollärarna. Både Barbro och Lena beskriver att detta förhållningssätt ingår som en norm 

för pedagoger i ’I Ur och Skur-förskolor’. Skogsskolorna ingår i ’I Ur och Skur-

verksamheten’ och är en del av förskolornas profilering berättar Barbro och Lena. I dessa är 

barnen uppdelade i grupper efter ålder: Mulle (5-6 år), Knytte (3-4 år) och Knopp (1-2 år). 

Båda förskollärarna beskriver skogsskolorna som en möjlighet för barnen att utforska och 

erfara naturen, samtidigt som förskolläraren riktar arbetet mot läroplanens mål genom samtal, 

samspel, lek, sånger, skapande och motoriska färdigheter tillsammans med barnen. Enligt 

förskollärarna är barnens önskemål att ha dessa träffar varje dag, emellertid planeras 

skogsskolornas träffar av förskollärarna en till två gånger per vecka. För att kunna göra 

uppföljningar av arbetet uttrycker Barbro och Lena att det är viktigt att göra pedagogiska 

dokumentationer och reflektioner med barnen, vilket de strävar efter att göra kontinuerligt. 

Förskollärarna från båda förskolorna påpekar att läroplanen är ett levande dokument och ett 

synnerligen viktigt stöd för dem i allt vardagligt arbete med barnen. Båda menar att alla 

läroplanens mål kan uppfyllas såväl i utemiljö som inomhus. De berättar att genom barnens 

lek och intresse får de infallsvinklar som kan utveckla barnens lärandeprocesser. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) framhåller att förskollärarens uppgift är att rikta 

barnets uppmärksamhet mot ett innehåll. Förskollärarna konstaterar att barnens upplevelser 

utomhus är varierande och konkreta vilket medför ett lärande med alla sinnen. Barbro och 

Lena betonar vikten av att vara lyhörda, med- upptäckande och flexibla i sitt förhållningssätt 

till barnen. Barnens samspel, kommunikation med varandra och upplevelser i naturen leder 

till ökad förståelse för värdegrunden anser båda förskollärarna. Värdegrundsmålen och 

förskolans uppdrag i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är de viktigaste för barn i 

förskoleåldern att få möjlighet att tillägna sig menar både Barbro och Lena. ”Omsorg om och 

hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter 

ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten” (Skolverket, 2010, s. 4). Förskollärarna 

framhåller att barnen ska få möjlighet att reflektera över dessa mål genom att möta goda 

förebilder i förskollärarnas förhållningssätt och genom deras samtal med barnen. 
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De två förskollärarna Barbro och Lena som vi intervjuade berättade hur de väljer att utgå från 

barnens lek och intressen eftersom de anser att det ska vara vägledande för hur de ska gå 

vidare i sitt arbete med att utveckla och synliggöra barnens lek och lärande.  

6.4.3 Barnens lek och lärande 

Båda förskollärarna från de två förskolorna ansåg att barnens lek i naturmiljö leder till ökad 

kommunikation, samspel mellan barnen, mindre konflikter om lekmaterial, samt att leken blir 

mer kreativ och fantasirik. Lena från Lövet beskrev leken i naturmiljö så här ”ena gången är 

stocken en racerbil och nästa gång är den ett flygplan och det är ju utvecklande för barnen att 

det inte finns någon begränsning för vad saker och ting kan vara”. Båda förskollärarnas 

uppfattning var att barnen går in i leken i naturmiljö på ett sådant sätt att de glömmer tid och 

rum, de hittar alltid något att undersöka tillsammans eller själv. Leken bidrar som Granberg 

(2000) framhåller till att utveckla barns språk, motorik, sociala färdigheter, känslor, tankar 

och förståelse för sammanhang. Uppfattningen hos de två intervjuade var oberoende 

överensstämmande om att leken i naturmiljö medför att barnens grupperingar blir mer flexibla 

än vid lek inomhus och i tillrättalagd utemiljö. De intervjuade förskollärarna uttryckte också 

sina intentioner med att barnens lek ska kunna fortgå utan alltför många uppehåll av rutiner 

som kan leda till avbrott i leken. Lena från Lövet säger: ”För blir det ett uppehåll så blir det 

inte på samma sätt och det blir svårt att få upp tråden i leken igen”. 

6.4.4 Förskollärarnas tankar och framtidsvisioner 

Både Berit och Lena uttryckte glädjen i och betydelsen av att medverka i och bedriva en 

verksamhet som kan bidra till att barnen utvecklar större engagemang och delaktighet i 

naturen samtidigt som de tillsammans tillägnar sig sociala förmågor i enlighet med förskolans 

läroplan. De kunde även se att fler föräldrar än tidigare väljer att göra medvetna val till deras 

’I Ur och Skur-förskolor’. En skola med samma profilering var något som Lena från Lövet 

önskade som fortsättning för de barn som varit delaktiga i deras förskoleverksamhet. 

Förskollärarna från båda förskolorna framhåller sina upplevelser av personal- och tidsbrist i 

sina verksamheter som påverkar måluppfyllelsen av förskolans läroplan negativt. Dock 

påtalade båda förskollärarna sin egen glädje, sitt engagemang och ökad medvetenhet av att 

arbeta i ’I Ur och Skur-förskolor’ vilket också innebär att våga prova på olika utmaningar och 

tillvägagångssätt. Vid analysen av materialet framgick att förskolans läroplan i naturen 

tillämpades relativt lika av de båda förskollärarna även om förskolornas utemiljöer var 

utformade på olika sätt.  

6.4.5 Sammanfattning av intervjuerna 

I sammanfattningen av båda intervjuerna framkom att både Lena och Barbro har många års 

yrkeserfarenhet som förskollärare. Det framgick att båda förskollärarna uttryckte entusiasm 

för ’I Ur och Skurs’ förhållningssätt som de menade var mycket givande för deras arbete. 

Barbro och Lenas önskan om att förskolornas utemiljö ska vara utformad med många träd, 

stenar, pinnar, helst med skog blev tydlig. På den privata ’I Ur och Skur-förskolan’ Lövet har 

barnen en förskolegård med material som bräder, pinnar och lådor, träd, buskar, stenar att 

arbeta, leka, samspela och kommunicera om. Lena påtalar att detta varit ett medvetet val Den 

kommunala förskolan Barret har enligt intervjun med Barbro gjort en kompromiss angående 

utemiljön eftersom gården delas med en traditionell förskoleavdelning. Gården består till stor 
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del av gungor, rutschkana, klätterställning, cyklar, hinkar och spadar. För att barnen ska få 

möjlighet att i naturmiljö med träd och växtlighet utforska, samspela, kommunicera och leka 

väljer den avdelningen att gå till en närliggande skogsdunge så ofta deras verksamhet medger 

det, påpekar Barbro. Båda förskollärarna tycker sig ha märkt att barnens lek i naturmiljö leder 

till mindre konflikter om lekmaterial och att barnens grupperingar blir mer varierade. Barnen 

ägnar sig åt att undersöka tillsammans i naturen. I intervjuerna med både Barbro och Lena 

framhålls ett medvetet val av dem båda att samtala om värdegrunden med barnen. Genom 

kommunikation och samspel i utemiljö ges många varierade lärandetillfällen som Barbro och 

Lena pekar på att ’I Ur och Skurs’ skogsskolor tar till vara. Vid dessa tillfällen är det barnens 

funderingar som är vägledande för förskollärarna. Förskolans läroplan är ett viktigt stöd i de 

båda förskollärarnas arbeten betonar både Barbro och Lena. Deras strävan är att arbeta med 

dokumentation, reflektion och uppföljning, dock påpekar båda två tidsbrister som ett hinder 

för detta. 

 

7. Diskussion 

Vi inleder diskussionsdelen med att erinra om syftet med denna studie, det vill säga att 

undersöka hur förskolans läroplan kan tillämpas i naturen och på vilket sätt utemiljöns 

utformning har betydelse för barns lek och lärande. Här följer vårt resonemang om studiens 

metod och resultat med koppling till tidigare forskning och teorier. 

7.1 Metoddiskussion 

När vi planerade denna studie ville vi undersöka hur förskolans läroplan kan tillämpas i 

naturen samt på vilket sätt utemiljöns utformning har betydelse för barns lek och lärande. Den 

ena metoden vi använde i undersökningen var observation av utemiljöns utformning, vad och 

hur barnen leker, vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot samt hur samspel och 

kommunikation framgår. Den andra metoden var intervjuer av förskollärare med erfarenhet i 

de valda verksamheterna för att ta del av deras personliga erfarenheter. Den kvalitativa 

forskningsintervjun har varit ett utmärkt val i detta avseende, och vi tycker att kombinationen 

av observationer och intervjuer gav oss verktyg för att besvara syftet och forskningsfrågorna.  

Vi fann att valet av en icke deltagande observation var mest lämpligt i förhållande till våra 

frågeställningar. Genom att vi på plats observerade hur utemiljön var utformad, med vad och 

hur barnen lekte, vad de riktade sin uppmärksamhet mot samt om det förekom samspel och 

kommunikation, kunde vi samla information för att kunna uttala oss om utemiljöns betydelse. 

Intervjuer med förskollärare i ’I Ur och Skur-förskolor’ gav oss en fördjupad inblick i 

tankarna bakom hur förskolans läroplan kan tillämpas i naturen. Gruppintervjuer valdes bort 

eftersom det enligt Trost (2010) kan leda till att endast de mest dominanta i gruppen eller de 

mest talföras uttalanden kommer fram. Vidare beskriver Trost att även registreringen och 

sammanställningen av sådana intervjuer kan bli ett problem eftersom det kan vara svårt att 

hinna hålla reda på allt som blir sagt, av vilken person och samtidigt hålla reda på de olika 

intervjupersonernas kroppsspråk. Vi hade som Kvale och Brinkmann (2009) påvisar kunnat få 

en högre reliabilitet genom ett urval av fler intervjupersoner i ’I Ur och Skur-förskolor’. Fler 

och längre observationer hade kanske gett ett mer nyanserat resultat, det finns dock inte så 
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många förskolor med denna inriktning i våra närbelägna kommuner. Vi valde därmed att 

avgränsa vår studie till två observationer och två enskilda intervjuer.  

För att uppnå en god validitet, vilket Trost (2010) beskriver som giltighet, utarbetades 

samtliga frågor till intervjuerna samt fokus för observationerna med utgångspunkt från 

studiens syfte och frågeställningar. För att ha en så god kunskap som möjligt om det vi ville 

undersöka har vi utifrån olika infallsvinklar studerat ämnesområdet hur förskolans läroplan 

kan tillämpas i naturen och på vilket sätt utemiljöns utformning har betydelse för barns lek 

och läranden. Vid formuleringen av intervjufrågorna tänkte vi även på det språk vi använde 

eftersom det enligt Patel och Davidson (2003) är viktigt för att de intervjuade förstår 

frågornas innehåll och uppfattar frågorna på det sätt vi avsett. Under intervjusamtalet försökte 

vi få en så tydlig bild som möjligt både utifrån det som blev sagt och utifrån det som inte blev 

sagt. Genom att ställa följdfrågor kunde vi få en bekräftelse på om vi uppfattat deras yttrande 

rätt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska validiteten kontrolleras i varje steg genom 

studien för att få ett tillförlitligt resultat. 

För att försäkra oss om studiens reliabilitet, vilket Trost (2010) beskriver som 

”tillförlitlighet”, så kontrollerades ljudet på våra diktafoner innan användning. Detta gjordes 

så att vi tydligt skulle kunna höra vad de intervjuade sade under sammanställningen av 

materialet. Även Patel och Davidson (2003) menar att då vi har lagrat verkligheten kan vi ta 

den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi har tolkat allt korrekt. 

Medvetet har vi försökt att inte ställa ledande frågor till intervjupersonerna, vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) kan påverka reliabiliteten Kvale och Brinkmann (2009) 

framhåller: ”Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatets reliabilitet för att motverka 

godtycklig subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten dock motverka kreativitet 

och variationsrikedom” (s. 263-264). Vårt val av triangulering, det vill säga att använda både 

intervjuer och observationer och olika studieobjekt, ökar trovärdigheten i studien i enlighet 

med Patel och Davidsson (2003). Att vi varit två som genomfört studien bidrar även till ökad 

trovärdighet.  

7.1.1 Observationerna 

Vi berättade om vårt forskningssyfte när vi kom till respektive förskola. Vi informerade också 

förskollärarna om vår avsikt som var att observera utemiljöns utformning och barns lek och 

lärande i utemiljön vi ett tillfälle. Svenning (1999) anser att antingen man informerar om 

syftet med sin närvaro eller ej så är det viktigt i rollen som observatör att förhålla sig så 

objektiv som möjligt. Vi tycker att observationerna gick bra eftersom vi i förväg hade planerat 

vad vi skulle rikta observationen på. Barnen på förskolorna visade stort intresse för oss genom 

att fråga vad vi gjorde hos dem. Vi svarade att vi ville uppleva hur deras förskolas utemiljö 

ser ut och efter en stund återgick de till leken som de hade påbörjat innan vi kom dit. Vi 

observerade på vilket sätt utemiljöns utformning har betydelse för barn lek och lärande och 

hur förskolans läroplan tillämpas i naturen under en timme på vardera förskolan. Vi 

framhåller att observationerna har gett oss mycket information och varit betydelsefulla i vår 

studie. 
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7.1.2 Intervjuerna 

Vårt val av informanter var värdefullt eftersom de båda förskollärarna hade lång 

yrkeserfarenhet och uttrycksfullt kunde berätta om sin verksamhet och erfarenhet av hur 

förskolans läroplan kan tillämpas i naturen. Intervjuerna med förskollärarna genomfördes på 

deras respektive förskola där de själva valde rum för intervjun. Båda valde en ostörd plats där 

vi kunde sitta ifred. Trost (2010) belyser vikten av att den intervjuade ska känna sig trygg i en 

ostörd miljö. 

Innan intervjun bad vi om informanternas samtycke till att spela in intervjun vilket de tillät. 

Trost menar att frågorna och situationen för alla intervjuade i studien ska se ut på samma sätt, 

vilket resulterade i att vi formulerade samma frågor till informanterna. Därmed har det enligt 

Trost (2010) skett på lika villkor. De öppna intervjufrågorna gav oss berikande svar och 

följdfrågorna kom spontant med utgångspunkt från respektive förskollärare svar. 

Intervjuerna spelades in med diktafon, vilket vi upplevde som en stor fördel eftersom vi inte 

hade hunnit med att både att lyssna aktivt och anteckna under samtalets gång. Trost menar att 

det finns både fördelar och nackdelar med att spela in intervjuerna. Fördelarna är att man kan 

lyssna flera gånger till tonfall och ordval, ta lärdom av sina misstag och det som gick bra. 

Dessutom behöver man inte skriva ner en massa anteckningar utan istället koncentrera sig helt 

på frågorna och svaren. Även Patel och Davidsson (2003) visar fördelen med att spela in 

samtalet där informantens svar registreras exakt jämfört med att sitta och anteckna allt som 

sägs. En nackdel med ljudinspelaren anser Patel och Davidsson är att den kan påverka svaren, 

eftersom informanterna vill framstå som förnuftiga i intervjun. Patel och Davidsson finner att 

en annan nackdel med ljudinspelad intervju är det tidskrävande efterarbetet för intervjuaren 

med att transkribera materialet från ljud till skrift. 

Vi känner oss nöjda med vårt metodval trots att transkriberingen var tidskrävande vilket också 

Patel och Davidsson (2003) påpekar. Vi upplever att det har gått bra att lyssna av intervjuerna 

och att det för oss har varit betydelsefullt att lyssna till intervjuerna upprepade gånger. 

Svårigheten med att använda diktafon var enligt vår uppfattning att det i 

transkriptionsprocessen inte gick att spola tillbaka ett litet steg i samtalet, vilket medförde att 

vi fick börja om från början igen när vi inte hann skriva ner informationen. Emellertid fick vi 

då ytterligare fler tillfällen att lyssna igenom intervjuerna i vår analys. Under textens 

bearbetning har vi fått en djupare insikt och förståelse av innebörden i förskollärarnas svar 

vilket Svenning (1999) menar är en del av kodnings- och analysprocessen. 

Om intervjusvaren liknar varandra är reliabiliteten hög hävdar Kvale och Brinkmann (2009) 

som också menar att reliabiliteten är låg om svaren skiljer sig åt mycket. I vår studie var de 

intervjuade förskollärarnas svar relativt lika, vilket innebär att vi tolkar intervjuerna som 

tillförlitliga och trovärdiga. De två förskollärarna gav oss liknande svar oberoende av 

varandra. I sammanställningen av intervjuerna kunde vi urskilja innehållet, kategorisera och 

placera svaren i olika grupper som svarade mot våra frågeställningar. Under bearbetningen av 

undersökningsmaterialet blev det uppenbart att fjärde intervjufrågan ej var relevant för att 

svara mot syfte och frågeställningar och har därför inte behandlats i arbetet.   
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Sammanfattningsvis så hävdar vi att de metoder vi valt, genom intervjuer med pedagogerna 

och observationer av förskolornas utemiljö i samband med barnens lek, tillsammans har gett 

svar på våra forskningsfrågor och syftet med studien. Att använda två metoder för att 

undersöka samma företeelse gav oss en tydligare helhetsbild och har medfört att studien enligt 

Svenning (1999) för med sig ett mer tillförlitligt resultat. 

7.2 Resultatdiskussion 

Vi tolkade först en helhet som visade på framträdande skillnader av de två ’I Ur och Skur-

förskolornas’ utemiljöer utifrån den sammanställda texten av intervjuer och observationer. 

Utemiljöerna var utformade på helt skilda sätt med material som enligt vår tolkning hade 

betydande inverkan på barnens lek och lärande samt betydelse för hur förskolans läroplan kan 

tillämpas i naturen. Vi har fått en ökad och mer nyanserad förståelse för arbetet med 

läroplanen i ’I Ur och Skur-förskolorna’ under bearbetningen av textmaterialet. De likvärdiga 

uppfattningarna av förskollärarna om på vilket sätt utemiljöns utformning har betydelse för 

barns lek och lärande har också framkommit. Under bearbetningarna och analyserna har 

insikterna och förståelsen kring olikheter, likheter och olika kategoriseringar vuxit fram. 

Studien har medfört att vi har fått en ökad förståelse för hur förskolans läroplan tillämpas i ’I 

Ur och Skur-förskolornas’ utomhusmiljö. Vi har som resultat av studien kommit fram till att 

samspelet och kommunikationen har stor betydelse för hur förskolans läroplan tillämpas i 

naturen. 

Resultatdiskussionen presenteras här nedan i fyra kategorier där resultatet kopplas till tidigare 

forskning. 

7.2.1 Utomhusmiljön 

Lena på förskolan Lövet berättar i intervjun att förskolan drivs privat och att de medvetet har 

valt bort gungor, cyklar, rutschkana. Förskolan Lövet har bestämt sig för att använda 

återvunnet material som brädor och lådor till arbetsmaterial för barnen som de kan bygga och 

konstruera med. Barbro från den kommunala förskolan Barret berättar i intervjun att eftersom 

de delar förskolegård med en traditionell avdelning, har de valt att göra en kompromiss om 

utemiljöns utformning i form av tillrättalagt lekmaterial. Barbro berättar vidare att förskolan 

Barret går till en skogsdunge som ligger i närheten för att leka, samspela och undersöka. 

Westerlund (2009) framhåller hur barnen anpassar leken efter olika platser och menar att 

skogen stimulerar till äventyr och rollekar. Barbro beskriver under intervjun att hon skulle 

vilja ha en förskolegård med fler träd, buskar pinnar och material som barnen själva kan 

konstruera med.  

7.2.2 Förskolans läroplan  

Utifrån våra forskningsfrågor fann vi att sampel och kommunikation mellan barn-barn och 

vuxen-barn var något som båda förskollärarna återkom till vid flera tillfällen under intervjun. 

Barbro från Barrets förskola betonar vikten av att tillägna sig social kompetens i 

förskoleåldern genom att förskollärarna uppmuntrar barnen till att värna om varandra, naturen 

och allt levande. Granberg (2000) beskriver hur barnens lustfyllda, sinnesrika lek utomhus ger 

en omedelbar känsla för naturen och jämnar vägen för miljötänkande. I vår undersökning har 

vi genom intervjuer med förskollärare kunnat lyssna till deras tankar om hur utomhusmiljön 
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kan användas på varierande sätt av förskollärare för att tillämpa förskolans läroplan. 

Värdegrundsarbetet och förskolans uppdrag är något som båda förskollärarna återkommer till. 

De vill vara medupplevande med barnen och konkretisera värdegrunden genom att samtala 

kring dessa frågor samt att vara goda förebilder i sitt förhållningssätt tillsammans med barnen. 

Barbro och Lena berättar om hur de vill vara medagerande med barnen och att de visar detta 

genom att ta vara på barnens intressen och att vara lyhörda inför barnens upptäckter och lek, 

som inte ska avbrytas i onödan. Även Granberg (2000) påvisar att värden, språk, historia 

kunskaper och traditioner förmedlas genom att barn har goda förebilder i sin omgivning. Lena 

och Barbro berättar att naturens skiftningar och varierade utbud används som tillgångar i 

arbetet mot målen i förskolans läroplan, Både Westerlund (2009) och Granberg (2000) anser 

att det är viktigt för barnen att inspireras av positiva och engagerade ledare som skapar 

förutsättningar för en god naturkänsla, vilket innebär att barn i ’I Ur och Skur-förskolor’ ska 

få möjlighet till eget ansvar och känna trivsel i naturen. Under observationerna noterades 

förskollärarnas positiva förhållningssätt till barnen och att de uppmuntrade deras utforskande i 

naturen med samtal, som även tog upp och belyste värdefrågor. Granberg (2000) menar att 

pedagogen genom sitt förhållningssätt kan förmedla moraliska värden, medkänsla och intresse 

för både människa och natur. Förskollärarna berättade att de följer upp barnens lek och 

undersökande genom pedagogiska dokumentationer i en ständigt pågående process. 

7.2.3 Barnens lek och lärande 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp betydelsen av en kreativ, 

skapande, fantasifull miljö för att leken ska få näring och bli social, emotionell och kognitiv. 

Under intervjuerna med både Lena och Barbro berättade de att deras uppfattningar var att lek i 

naturmiljö leder till ökat samspel, kommunikation och ökade lektillfällen mellan fler barn 

samt att naturmiljön bidrar till mindre konflikter mellan barnen. I studien framgick tydligt att 

barn och förskollärare tillsammans kan ta del av och samtala om naturen på ett mer nyanserat 

sätt i naturmiljö. Leken bidrar som Granberg (2000) framhåller till att utveckla barns språk, 

motorik, sociala färdigheter, känslor, tankar och förståelse för sammanhang. Under 

observationerna på förskolan Lövet såg vi hur förskollärarna tog del av barnens lek genom 

samtal och intresse för det de gjorde. Vi såg hur en förskollärare smakade av sand-kakorna 

och intresserat samtalade med barnen om dessa. Vygotskij (1995) poängterar att fantasin är 

viktig för en människas beteende och utveckling och att den är hämtad med erfarenheter av 

verkligheten. På förskolan Barret samtalade förskolläraren engagerat med barnen om en film 

som alla i gruppen hade sett. Vi såg på förskolan Barret hur förskolläraren uppmuntrade barn 

att lösa en konflikt genom att samtala med varandra. När barnen lyckades lösa det berömde 

förskolläraren att de pratat med varandra. När vi fortsatte observera barnens lek i 

skogsdungen var barnens samtalston med varandra glad och ivrig. Vi såg där hur de 

undersökte hur de skulle kunna flytta ett träd tillsammans och fick uppmuntran av 

förskolläraren att kommunicera och samarbeta med varandra. I intervjuerna berättade både 

Lena och Barbro om ’I Ur och Skurs’ verksamhet med skogsskolorna Mulle, Knytte och 

Knopp, där förskollärarna alltid utgår och planerar skogsskolornas innehåll utifrån barnens 

tankar. ”I Friluftsfrämjandets barnverksamhet tillfredsställs barnens behov av rörelse, 

spänning och upplevelser i en miljö som inte är eller behöver vara tillrättalagd” (Westerlund, 

2009, s. 29).  
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7.2.4 Förskollärarnas tankar och framtidsvisioner 

Förskollärarnas berättelser och framtidsvisioner innehöll både positiva och negativa aspekter. 

Det som upplevdes negativt var personal- och tidsbrist vilket enligt Lena och Barbro 

försvårade möjligheterna att nå läroplanens mål. De uttryckte glädje och engagemang för 

barnen och det positiva med tillämpningen av förskolans läroplan i verksamheterna. 

”Läroplanen framhåller att barn måste få möjlighet att vistas i en miljö som sprudlar av 

glädje, samhörighet, kommunikation, lek och lärande i en samklang” (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2003, s. 46). Lena och Barbro berättar i intervjuerna att de ser ljust på 

sina respektive verksamheter och att många föräldrar väljer att göra aktiva val till just deras 

förskola. Båda upplever att deras verksamhet är rätt i tiden och att det ger så mycket att arbeta 

utifrån det som ’I Ur och Skur’ står för. 

7.3 Avslutande reflektioner 

Denna studie har ökat vår förståelse för tillämpningen av förskolans läroplan i just dessa ’I Ur 

och Skur-förskolor’. Den har fått oss att reflektera särskilt över samspelets och 

kommunikationens betydelse för leken och lärandet i utemiljöer. Vi har erfarit hur dessa 

främjas av förskollärarnas samtal med barnen som handlar om att värna om varandra och allt 

levande i naturen. Vi har upplevt hur förskollärarna medvetet uppmuntrade samarbete i 

barnens lek och att lösa konflikter genom samtal med varandra. Därmed har vi fått en ökad 

förståelse för hur värdegrundsmålen och förskolans läroplan kan tillämpas med barn i 

förskoleåldern. Som förskollärare är vårt uppdrag i förskolan att kunna integrera dessa 

angelägna mål i barnens vardagliga lek genom samtal och att själva vara goda förebilder och 

det har vi genom studien fått ökad kunskap om. I förskolan handlar det för oss blivande 

förskollärare om att vara nära barnen i deras lek och lärande. Genom att dela deras upptäckter 

och skapa utvecklingsmöjligheter för barnen i deras lek, kan vi pedagoger ta till vara och 

utveckla lärandet ytterligare. Vi har utifrån studien fått många insikter om vikten av att vara 

medupptäckare med barnen. Förskollärarna i studien lyssnade lyhört på barnen för att kunna 

stödja deras kommunikation med varandra och visade engagemang i barnens lek och lärande 

och vi insåg hur viktiga dessa vardagliga händelser är. Vi har i studien erfarit hur utemiljöns 

utformning har betydelse för barnens sampel, kommunikation, lek och lärande. Vi anser dock 

att tillförandet av material till förskolan Barrets utemiljö såsom brädor, pinnar, kabeltrummor 

och stenar med mera skulle kunna ge barnen ännu fler möjligheter till sampel, 

kommunikation, lek och lärande. Vi tycker att vår studie har var varit väldigt lärorik och 

inspirerande för oss som blivande förskollärare. Vår studie i ’I Ur och Skur-förskolor’ kan 

öka förståelsen om ute-miljöns, samspelets och kommunikationens betydelse för tillämpning 

av förskolans läroplan vilket i sin tur kan utveckla ett ökat engagemang för natur och miljö. 

Den kännedom vi fått, medför att vi som förskollärare kommer att nyttja utomhusmiljön för 

samspel, kommunikation och lärande genom att ta tillvara naturens resurser och skiftningar. 

Vi har fått en ökad och nyanserad förståelse för tillämpningen av förskolans läroplan i 

utemiljön som vi kan praktisera i vårt kommande yrke som förskollärare. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Som vidare forskning vore det intressant att få ökad kännedom om hur förskolechefer 

planerar, för att barnens lärande i enlighet med förskolans läroplan möjliggörs i förskolors 
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utemiljöer. Ett annat tänkbart forskningsperspektiv vore att följa hur förskolebarns 

upplevelser i naturen påverkar barnens miljömedvetande i framtiden. 
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Bilaga 1 

 

Hej alla föräldrar! 

 

Vi heter Marita Sandström Lindström och Outi Ruisaho. Vi studerar till förskollärare vid 

Luleå Universitetet och för tillfället skriver vi på vårt examensarbete tillsammans som handlar 

om hur förskolans läroplan tillämpas i naturen. För att få underlag till vår undersökning 

kommer vi och besöker er förskola den xx/xx 09.00. Vår tanke är att få observera vad och hur 

era barn leker under ute aktiviteterna då vi även kommer att studera utemiljöns utformning.  

Vi kommer också att intervjua minst en av pedagogerna som arbetar i barngruppen. Det 

insamlade materialet kommer inte att användas för något annat syfte än för just denna 

undersökning. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt men arbetet kommer att bli 

en offentlig handling och publiceras på Internet. Endast vi vet vilka era barn och pedagogerna 

är och i arbetet kommer alla att vara anonyma. Vi hoppas att ni tillåter oss att göra denna 

studie på er förskola. Om någon har några invändningar så meddela personalen och vill ni 

prata med någon av oss kan ni ringa följande nummer: 

Marita: xxx-xxxxxxx, Outi: xxx-xxxxxxx 

 

                       Vänliga hälsningar Marita och Outi.  



 

 
 

                                                                                                                      Bilaga 2 

Observationsmall: 

Hur är förskolegården utformad? 

- terräng 

- växtlighet 

- byggnader 

- lekmaterial 

Vad/hur leker barnen? 

Vad riktar barnen sin uppmärksamhet mot? 

På vilket sätt visar sig samspel/ kommunikation? 



 

 
 

                                                                                                                                         

Bilaga 3 

Intervjufrågor till förskollärare i ’I Ur och Skur-verksamhet’ 

 

1. Berätta om dig själv (utbildning, tidigare arbeten, antal år som förskollärare) 

2. Berätta om förskolans verksamhet! 

3. Hur sker placeringen av barnen till er förskola? Är det ett aktivt val av förälder eller blir 

barnen placerade här efter kötid? 

4. Kan ni se ett samband mellan förskolans verksamhet och hemmet? Är barnen mer ute i 

naturen även hemma? 

5. Vad anser du om sambandet mellan utemiljön och förskolans uppdrag? 

  

6. Vilka möjligheter ser du i arbetet med läroplanen? 

7. Vilka hinder möter du i arbetet med läroplanen? 

8. Anser du att utevistelsen bidrar till lärandeprocesser hos barnen? 

9. Vad tycker du är största utmaningen i ditt arbete? 

 

10. Hur följer du och dina kollegor upp och utvärderar verksamheten? 

 

11. Hur ser du på verksamhetens framtid? 

 

12. Finns det någonting mer du vill ta upp eller tillägga innan vi avslutar intervjuen? 

 

 

 

Tack för din medverkan till vår undersökning.  

 Hälsningar Marita och Outi. 

 

 

 


