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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att beskriva hur pedagoger ser på betydelsen av utomhusmiljöns 

utformning och undersöka hur pedagoger använder utomhusmiljöns olika delar för att främja 

barnens sociala samspel i relation till leken. Vi använde oss av kvalitativa metoder, intervjuer 

som bestod av huvudfrågor samt följdfrågor. Vi valde att intervjua totalt sex verksamma 

förskollärare fördelat på fem olika förskolor, varav två är privata förskolor och tre är 

kommunala förskolor i Västerbotten. Studiens resultat gav olika beskrivningar av hur 

pedagogerna arbetar i utomhusmiljön för att stödja barns sociala samspel i leken, men även 

hur utomhusmiljöns utformning har betydelse för utvecklingen av barns sociala färdigheter. 

Utomhusmiljöns utformning bör utgå från barnens intressen och vi hoppas att vår studie ska 

inspirera till att skapa en bättre utomhusmiljö för barn inom förskolans verksamhet. 

 

Sökord: Förskola, leken, pedagoger, socialt samspel, utformning, utomhusmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Förord 

 

Vi vill börja med att tacka de personer som hjälpt oss att genomföra vår studie. Ett stort tack 

riktas mot de sex pedagoger som ställt upp och tagit sig tiden att bli intervjuade där de 

samtalade med oss om utomhusmiljöns betydelse i den pedagogiska verksamheten. Det 

bidrog till många intressanta och tänkvärda samtal! 

 

Vi vill också tacka vår handledare Inger Karlefors som givit oss ett enormt stöd under hela 

processen, som hjälpt oss på den krokiga vägen bland alla begrepp och givit oss bra råd trots 

vår stora förvirring emellanåt.   

 

Vi vill även ge våra underbara familjer ett stort tack som har stöttat oss under resans gång och 

hela vägen fram till mål. 

 

 

Hanna Björklund och Rebecca Fryxell Holmström 
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Inledning 

 

Utomhusmiljön i förskolan har legat oss båda varmt om hjärtat sedan början av vår utbildning. 

Våra tidigare erfarenheter visade att utomhusmiljöer hos kommunala förskolor skiljer sig åt. 

Även personalens uppfattning om utomhusmiljöns betydelse för barnen skiftar. Vi har därför 

valt att studera hur verksamma pedagoger beskriver betydelsen av utomhusmiljöns 

utformning och hur de använder sig av utomhusmiljöns olika delar för att främja barnens 

sociala samspel i relation till leken. Det är vår skyldighet att i förskolan enligt läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011) erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. Miljön ska inspirera barnen att utforska omvärlden och verksamheten 

skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande. 

Utomhusvistelsen skall ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö. Vår studie vill synliggöra hur viktig utomhusmiljön är och öka kunskapen hos 

verksamma pedagoger, förskolechefer blivande förskollärare samt föräldrar om 

utomhusmiljöns betydelse och därmed bidra till förändring. 

Syfte 

 

Vårt syfte är att beskriva hur pedagoger ser på betydelsen av utomhusmiljöns utformning på 

förskolan och förklara hur utomhusmiljön bör vara utformad för att kunna bidra till att barns 

sociala samspel utvecklas i relation till leken. Vi vill dessutom förklara och förstå hur 

pedagogerna använder utomhusmiljön för att utveckla barns sociala samspel. 

Frågeställningar 

 

Hur beskriver pedagogerna att utomhusmiljön bör vara utformad för att främja och utveckla 

barns sociala samspel i leken? 

 

Hur beskriver pedagogerna att de använder utomhusmiljön för att utveckla barnens sociala 

samspel i leken och hur de ser på sin roll i detta? 
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Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva tidigare forskning om barns sociala samspel, 

utomhusmiljön, utomhuspedagogik, samt utomhusmiljöns betydelse för leken och för barns 

sociala samspel. Vi har under dessa avsnitt utgått från John Dewey som gjort avtryck i 

utomhuspedagogiken, vi har också utgått från Friedrich Fröbel som har lyft fram lekens 

betydelse. Vi nämner även Lev Vygotskij och Jean Piaget då deras teorier har haft stort 

inflytande på förskolans verksamhet och synsättet på det sociala samspelet. 

Begreppsdefinitioner 

 

Nedan presenterar vi de begrepp som är centrala i denna studie; 

 

Med begreppet utomhusmiljö menas när förskolan nyttjar sin förskolegård eller använder sig 

av närmiljön. 

 

Med begreppet utomhuspedagogik menas hur pedagoger använder utomhusmiljön som ett 

pedagogiskt verktyg. 

 

Med socialt samspel menas när barnen är i interaktion med varandra och sin omgivning såväl 

i dialoger som i lek.  

 

Med begreppet lek menas fri lek, rollek och fantasilek. Leken är en aktivitet där fantasin har 

stor betydelse, när barnen intar olika typer av roller och att de genom lekfulla former lär sig 

olika lärandeobjekt. 

 

Med pedagoger menas de förskollärare som vi intervjuat och i vår litteratur som vi bearbetat 

menar vi de individer som arbetar inom förskolans verksamhet.  

Barns sociala samspel 

 

Omgivningen har en viktig roll i utvecklingen av barns sociala samspel. När barn förstår och 

uppfattar olika sociala relationer, förstår de andras och sina egna tankar, motiv, känslor och 

avsikter (Evenshaug & Hallen, 2001).  

 

Genom samspel mellan omvärld och individ menade psykologen Piaget att kognitiv 

utveckling sker. Tolkning och uppfattning av sin omgivning utgör tyngdpunkten i barns 

samspel. Det första stadiet i den kognitiva utvecklingen kallas det sensomotoriska stadiet som 

barnet genomgår ungefär mellan ålder 0-2 år. Under den perioden utvecklas leken enligt 

Piaget. Barnet passerar olika stadier mot en kognitiv mognad. Varje stadium utgör en grund 

för nästa stadium och det går inte hoppa över något stadium. Genom aktiv process konstruerar 

barnen själva sin kunskap enligt Piaget (Säljö, 2012; Lillemyr, 2002). 

 



3 
 

Det sociala samspelet är den viktigaste drivkraften för barns utveckling och lärande enligt 

Vygotskij (1995). Enligt hans teori ses lärandet som socialt där kommunikation och 

interaktion sker i ett kulturellt sammanhang. I samspel med varandra blir barn och vuxna 

delaktiga i varandras handlingar och sätt att tänka och tala (Elm Fristorp och Lindstrand, 

2012; Lindahl, 1998). Vygotskij menar att kommunikationen mellan varandra gör att vi kan 

uttrycka oss, där språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Genom att 

kommunicera via språket sker också ett samspel och därmed kan vi fördjupa vår förståelse för 

vår omvärld vilket han kallar den proximala utvecklingszonen. Barn erövrar språket i samspel 

med personer i sin närhet, vilket bidrar till att de ser på världen på sitt specifika sätt. 

Skillnaden mellan Piaget och Vygoskij är att Piaget såg barnets aktivitet och undersökande av 

världen med sig själv som nyckeln till kunskap medan Vygoskij menar att barnet är beroende 

av en vuxen eller en grupp av individer för att kunna skapa begrepp och förstå sin omvärld 

(Säljö, 2012). 

 

Forskaren Daniel Stern anser att barnet blir tydlig för både sig själv och för andra genom 

samspel och samarbete med andra (Brodin & Hylander, 1998). Att lära sig samarbeta och 

samspela med andra är viktigt för barns förmåga att känna empati, att de kan känna av 

medmänniskors känslor. Redan från ett års ålder kan samspelet med andra börja utvecklas 

vilket visar sig genom att barnet är hjälpsamt, samarbetsvillig och kan dela med sig till andra 

barn. (Evenshaug & Hallen, 2001, Gren, 2001; Lindahl, 1998). Om samarbetsträning sker i 

grupp kan barnen öva sig att lösa uppgifter tillsammans vilket bidrar till att det övar samarbete 

och samspel. En sådan samarbetsträning utvecklar barnens sociala färdigheter (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). 

Utomhusmiljöns betydelse för barnet 

 

Förskolans fysiska miljö är en plats där de flesta av Sveriges barn vistas om dagarna, 

utvecklas, leker och lär. Förskolans miljö tas oftast för given, medan fokus riktas mot 

individer och aktiviteter som behandlas ur pedagogiska aspekter. Samspelet i den fysiska och 

den sociala miljön beaktas alltför sällan i dagens utbildningsvetenskapliga forskning och det 

saknas studier där den fysiska miljön och dess användning betraktas som en viktig del i 

barnens livsmiljö och som bidrar till verksamhetens resultat (De Jong, 2010). Begreppet miljö 

kommer från franskan, där lieu betyder plats, omgivningen. Allt mänskligt liv utspelar sig i en 

fysisk miljö. Individiden ingår i en social grupp och samspelar med andra i en social miljö, 

samtidigt som samspelet med den fysiska miljön pågår på olika sätt. Människan väljer väg 

och plats medan aktiviteter möjliggörs eller hindras. Kroppen och hälsan påverkas av 

egenskaper i miljön, och individen påverkar miljön genom sin närvaro. För barn är samspelet 

med och i den sociala och fysiska miljön grunden för utveckling och lärande, där förskolan är 

en av de viktigaste platserna där detta samspel äger rum. Den fysiska miljön ingår ständigt i 

det sociala samspelet. Utemiljöns betydelse växlar mellan att vara en zon för barns fria lek 

och en miljö för lärande. Pedagogiska utgångspunkter för verksamheten och hur man ser på 

barns utveckling och lärande bör vara avgörande för den fysiska utformningen (De Jong, 

2010). Förskolan bör ha en egen utomhusmiljö men även platser de kan besöka och undersöka 
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i förskolans omgivning. Dessa platser utanför förskolans egen utomhusmiljö ger möjlighet till 

inspiration (Mårtensson, 2004). 

 

Lekplatsen bör vara centralt placerad på förskolans gård för att alla barn ska känna sig 

välkomna att delta i interaktionen med varandra menar Elm Fristorp och Lindstrand (2012). 

En centralt placerad lekplats ger en bild av att alla inbjuds och att alla barn samarbetar med 

varandra. Det utgör ett regelverk som får betydelse för var barnen får vistas och med vilka de 

kan leka med under vistelserna utomhus. En fördel är om närmiljön kan användas som en 

lärmiljö. Begreppet affordance beskrivs som erbjudande, att människor uppfattar föremål i sin 

omgivning utifrån vad de erbjuder, det vill säga vad de kan användas till. På så sätt uppfattas 

omgivningen som meningsfull och användbar (Änggård, 2009).  Genom att tillåta barnen att 

använda sig av affordance, där materialet är fritt att användas skapas spännande möjligheter 

till utforskning och lärande, vilket också bidrar till att barnen lämnas friare (Elm Fristorp och 

Lindstrand, 2012). Grahn m.fl. menar dock att barn får erfarenheter genom att vistas och 

använda den miljö som finns, oavsett hur den är utformad. Däremot är det frågan om hur brett 

och djupt spektrumet av erfarenheter i det sociala samspelet blir i en viss miljö. Därför är 

förskolemiljöns utformning väldigt viktigt eftersom barnet spenderar en stor del av sin tid där 

(Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997).  

 

Det finns en nära relation mellan den fysiska och sociala miljön. Lokalernas 

gruppering i förskolebyggnaden och den rumsliga strukturen på förskolegården som 

bildas av vegetation, förråd, staket och lekföremål, har betydelse för upplevelsen av 

gemenskap på en plats och för möjligheten att dra sig undan från andras blickar. 

Storleken på ett rum eller ett lekhus avgör hur många barn som kan vara där 

tillsammans på en gång. Sådana aspekter av utformningen spelar roll för barnens 

lekgemenskap och för hur de utvecklar sociala relationer (De Jong, 2010, s. 254). 

 

Eftersom många barn vistas en stor del av sin tid på förskolan är förskolegården en stor del av 

den utomhusvärld barnen får leka i under veckan och därför bör den tillmätas betydelse.  Om 

barnet har tillgång till ett varierat förskoleområde kan det inleda lekar genom ett samspel med 

detta område på många skilda plan. Med det vilda som kan bestå av stenhällar, bäckar och 

stora gamla träd kan barnet inleda en kravlös kommunikation. Vildheten lockar fram många 

fantasier (Grahn, 2007).  

 

Nya lekar växer fram i en utomhusmiljö med natur, och för att kunna utveckla barnets 

resurser behövs det en omgivning som ger stöd. Om förskolans utomhusmiljö är utformad för 

att uppmuntra barnet att använda och utveckla sin kreativa förmåga i en till grunden trygg 

miljö som inbjuder till utmaningar kan barnet naturligt bygga upp en positiv bild av sig själv 

och en tilltro till sin egen förmåga. Det sker genom en samverkan mellan miljöns utformning 

och den trygghet och värderingar som de vuxna står för och förmedlar. Det räcker inte som 

pedagog att enbart med sin närvaro skapa förutsättningar i en så kallad fattig miljö, lika lite 

som en rik miljö kan ge den trygghet som krävs för att barnet ska våga ge uttryck för deras 

skaparglädje eller ge sig hän i leken (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). 
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Barns samspel i och med den fysiska och sociala miljön är grunden för lärande och utveckling 

där en av de viktigaste platserna för samspel är i förskolans verksamhet (De Jong, 2010).  

 

Naturen är en plats som bidrar till inspiration, känsla och kunskap. Den ger möjligheter till ny 

gemenskap, nya värderingar och nya attityder (Brügge och Szczepanski, 2011). Utomhus 

finns det krafter som utmanar och inspirerar som vinden, solen, regnet, åskan, växtlighet och 

alla våra årstider (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). Miljön påverkar 

utvecklingen av trivseln och koncentrationsförmågan, därför har miljön en stor betydelse för 

vårt psykiska och fysiska välbefinnande (Ericsson, 2005). En bra miljö främjar barn på olika 

utvecklingsnivåer då de kan röra sig fritt, bearbeta nya intryck och komma ikapp med sig 

själva. Naturmiljöer är betydelsefulla för barnet som individ ska utvecklas både kognitivt, 

verbalt, socialt och emotionellt.  Att vistas utomhus anses som nyttigt, att barnen får frisk luft 

och har möjlighet att springa av sig, därför har lek utomhus, och speciellt i naturmiljö länge 

ansetts främja barnens utveckling (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). 

Eftersom många barn spenderar mer tid på förskolan än med föräldrarna är det pedagogernas 

ansvar att umgås med barnen utomhus. Utomhusmiljön ger barn en mängd olika 

utvecklingsmöjligheter. Utomhus kan barn springa, vara högljudda, klättra som oftast inte är 

tillåtet inomhus. De ges möjlighet till att variera sociala relationer genom att interagera med 

kamrater på ett sätt som bidrar till barns sociala färdigheter. En naturlig miljö erbjuder också 

en chans att återställa förmågan att fokusera vilket är en fördel när barn ska samarbeta med 

varandra (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011).  

 

En väl utformad utomhusmiljö tillåter barnen att testa sina förmågor genom många typer och 

nivåer av utmaning och stimulans. Den fysiska omgivningen engagerar och lockar barn till att 

vilja lära och få kunskap om något men stimulerar även deras fantasi, bjuder in till 

utforskning och förmedlar en känsla av att utveckla kompetens över tid. Barn lär utomhus när 

de är i interaktion med andra barn och vuxna. Barnen får chans att utforska, fråga och 

utveckla teorier om hur saker och ting fungerar i utomhusmiljön. Utomhusmiljön utökar barns 

spontana utforskande, rörelse och berikar interaktionen (DeBord, Hestenes, Moore, Cosco & 

McGinnis, 2002). En genomtänkt miljö kan bidra till olika sorters rörelser, där det blir 

naturligt för barnen att träna olika sorters färdigheter, bland annat deras sociala samspel. 

Lärandet av verbala och sociala färdigheter, att lära sig fungera i en grupp och kommunicera 

med andra barn är nära sammanflätade. En del kommunicerar via sitt kroppsspråk istället för 

genom verbal kommunikation och en förutsättning för att kunna fungera i ett socialt 

sammanhang är att barnet trivs med sig själv (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000). Genom att 

delta i fysiska aktiviteter bidrar det till en positiv utveckling för det sociala samspelet. I 

exempelvis utflykter sker en social träning genom samtal och dialoger med varandra. 

 

Att delta i fysisk, livlig lek eller andra former av gemensam fysisk aktivitet som att gå 

på utflykt, utforska olika naturområden, hålla på med bollspel, åka skridskor och 

skidor ger erfarenheter tillsammans med andra på många olika plan. Barnen får 

uppleva sig själva i olika roller och funktioner och kan få möjlighet att utveckla en 

social trygghet när det gäller att möta nya situationer (Grindberg & Langlo Jagtoien, 

2000, s.61).  
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Utomhuspedagogikens betydelse för barns sociala utveckling 

 

Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt verktyg att använda sig av utomhus. Enligt NFER 

(2005) bidrar utomhuspedagogiken till en social utveckling. Utomhuspedagogiken är ett 

förhållningssätt där lärande sker och individen får uppleva och reflektera utifrån erfarenheter 

och genuina situationer. Det blir allt vanligare att förskolor arbetar med utomhuspedagogik 

och ser betydelsen av varierande undervisning (Brügge och Szczepanski, 2011). 

Utomhuspedagogik är ett område som innebär att lärandets rum flyttas ut till naturen, det är 

platsens betydelse för lärandet som lyfts fram. Barn och pedagoger måste lämna den formella 

platsen för lärande och ge sig ut i levande landskap för att hämta in erfarenheter vilket i sin tur 

leder till kreativa lärprocesser. En stor del av vår kommunikation är inte verbal utan sker via 

smak, lukt, känsel och kroppspråk och därför är det viktigt att återknyta sinnena till andra 

kommunikativa miljöer. (Szczepanski, 2007).  

 

Ur och Skur-förskolor är en verksamhet där utomhuspedagogik bedrivs och där en stor del av 

dagen tillbringas utomhus. En bärande idé är att barnen får sina behov av kunskap, rörelse och 

gemenskap tillfredställda genom att vistas i naturmiljöer där kunskapen förmedlas genom lek 

och ett undersökande arbetssätt. I leken lär sig barnen samtidigt som de rör sig och har roligt 

tillsammans med andra barn och vuxna. Leken bidrar till att barnen utvecklar språk och social 

förmåga (Änggård, 2009). 

Pedagogernas roll och arbetssätt i utomhusmiljön 

 

För att det ska kunna finnas ett samspel mellan individen och omvärlden bör individen lära sig 

sociala regler och lära sig förstå olika sammanhang (Dewey, 2004). En pedagog som är öppen 

för förändring ger uterummet möjligheter för det oförutsedda och ostrukturerade. Möjligheter 

för situationsanpassad och flexibel inlärning skapas och våra sinnen tar oss vidare till ett 

lärande om vår omvärld som delar och helheter (Brügge & Szczepanski, 2011; Szczepanski, 

2007; Szczepanski & Dahlgren, 2004). Det är viktigt att pedagoger observerar barnen och 

lyssnar på deras frågor och diskussioner. Genom ett förhållningssätt där pedagogen är villig 

att undersöka med barnen och dela en personlig känsla av förundran får man barnen att lättare 

vilja lära sig. Genom att vara en lyhörd pedagog som lyssnar och ser till vad barnen 

intresserar sig för att undersöka men också låter barnen vara fria, skapar man en mer 

variationsrik miljö. En variationsrik miljö blir positiv och stärker barns nyfikenhet, där man 

bland annat kan ta med sig typiska innesaker ut och tvärtom. Olika möjligheter för att 

socialisera med andra barn och vuxna stödjer utveckling av att förhandla med varandra, 

komma överens med varandra, språk och samarbetsförmåga (DeBord, Hestenes, Moore, 

Cosco & McGinnis, 2002).   

 

Pedagogerna i Szczepanski och Dahlgren (2011) anser att utomhusmiljön öppnar nya 

möjligheter att känna lust och ha roligt på ett helt annat sätt än inomhus. Utomhus ges även 

plats för alla individer och personligheter. Det finns en begränsning inomhus eftersom man 

lever mellan fyra väggar vilket ofta leder till att det skapas fler konflikter. Knutsdotter 

Olofsson (2003) menar att om den vuxnes kommunikation med barnen mest handlar om 
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tillsägelser eller medling i konflikter leder det sällan till samtal. Szczepanski och Dahlgren 

(2011) beskriver att inomhus känner pedagoger att de är mer ledande medan de utomhus får 

vara mer med sin egen kropp och hjärta på sitt sätt. Ju fler lärmiljöer det finns desto bättre blir 

det för barns inlärning, att omsätta teori i praktiken och på så sätt utveckla sin sociala 

kompetens. 

Utomhusmiljön i relation till leken 

 

I den fröbelpedagogiska verksamheten var leken och naturupplevelser några starkt betonade 

inslag. Fröbel ansåg att leken skulle vara fri men även utövas under en vuxens ledning. Leken 

skulle även ges tid, utrymme och stimulans (Tallberg Broman, 1995). Genom leken skapas 

gemenskap mellan vuxna och barn, där de bekräftar varandra och ger varandra utmaningar 

och där barnen får utlopp för sina egna fantasier (Bruce, 2010). Människor måste ha förståelse 

för att det sociala samspelet är en del av leken (Mårtensson, 2004). Eftersom leken är social 

fungerar den som en arena för kommunikation. Barns lek är grundläggande inom den 

pedagogik som bedrivs av förskolan. Att som barn på förskolan få känna sig delaktig i en 

lekgrupp är viktigt och för att kunna vara delaktig är det viktigt att kunna kommunicera om 

vad som är lek och inte men även vilka villkor som gäller. En instinkt som måste övas redan 

från tidig ålder är att bli medveten om hur andra individer tänker vilket är lika grundläggande 

som att prata. Om vi inte lär oss att skilja på vad en individ säger och gör eller vad den tänker 

blir det ingen bra kommunikation (Lillemyr, 2002). Det är viktigt för barnen att förstå 

leksignaler när de leker. Det finns särskilda signaler för lek där barn vet när leken inleds, 

pågår och avslutas (Knutsdotter Olofsson, 2003). Barnen behöver förstå signalen att det är “på 

lek” och att förstå reglerna som gäller under leken. Barnen ska även kunna utveckla leken 

med andra kamrater och identifiera sig själv i leken (Lillemyr, 2002). Det finns ingen aktivitet 

som ger barn social kompetens såsom leken gör enligt Knutsdotter Olofsson (2003). Social 

kompetens är både en konsekvens av leken och ett villkor för den. 

 

Den fria leken ger tillfällen för barnen att samspela med varandra och därmed utveckla sin 

sociala kompetens (Engdahl, 2011). Lillemyr (2002) och Olofsson (1996) förklarar fri lek 

som en självinitierad lek där barnens initiativ är viktigast och där leken styrs av barnen själva 

och inte av någon annan. Genom rollekar tränar barnen sin sociala kompetens samt 

diskussionsförmåga (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008). Persson (2008) 

framhåller att leken är en arena för inflytande och samarbete, samlärande, kommunikativ 

kompetens och betonar att lärande och lek hör samman.  

Lekens betydelse för det sociala samspelet 

 

I leken skapas nyfikenhet och möjlighet att upptäcka, barn får interagera med andra barn men 

även skapa fantasi och påhittighet tillsammans i det sociala samspelet. Barn känner sig oftast 

trygga i leken och får där tillhörighet. De lär sig ta hand om andra oavsett kön eller ålder 

(Lango Jagotien, Hansen & Annerstedt, 2002). Fantasileken framhålls som den mest 

betydelsefulla leken för barns utveckling, då leken bjuder på situationer som främjar 

grundläggande och viktiga förmågor, kunskaper och färdigheter. Genom leken får barnet 

möjlighet att utveckla sin sociala och kommunikativa förmåga, där leken vilar på en grund av 
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samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 

1997). Dessa begrepp förklarar Knutsdotter Olofsson (2003) tydligare i sin bok I lekens värld. 

Samförstånd innebär enligt henne att barnen som är med i leken förstår att de leker och vad de 

leker. Ömsesidighet innebär att leken sker i ett gemensamt samspel där alla är på jämnställd 

nivå. De mer lekskickliga anpassar sig till de mindre lekskickliga när de leker. Turtagande 

innebär att det i leken sker dialog mellan barn som för tillfället är jämbördiga. Ibland 

bestämmer ett visst barn och en annan gång kan ett annat barn bestämma. Om detta inte 

fungerar och makten kommer i obalans slutar det oftast med att något barn går ur leken 

(Knutsdotter Olofsson, 2003).  

 

För att kunna befinna sig i en social samvaro är det nödvändigt att lära sig förstå en del 

underliggande budskap och signaler som människor med hjälp av sitt kroppspråk ger varandra 

och som inte behöver överensstämma med det som sägs. Metakommunikationen är det 

viktigaste barnet kan träna i sina lekar. För att fantasileken ska kunna utvecklas på bästa sätt 

krävs det att den ges plats, tid och möjlighet till att utföras ostört (Grahn, Mårtensson, 

Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). För att lek och lärande ska fungera är det inte tillräckligt 

att barnet kan finna det som väcker intresse, det behövs även tid för att barnet ska kunna 

genomföra lekar och upptäckter ostört. Tid till att bearbeta sina känslor, utmana, försöka, 

undersöka, fundera och reflektera (Grahn, 2007). I fantasileken utbyter barnen fantasier med 

andra och skapar en stämning där de samarbetar. De skapar även gemensamma regler som de 

hjälps åt med att följa (Norèn-Björn, 1991). Det behövs lekro för att barnen ska kunna ge sig 

hän i en komplicerad lek (Knutsdotter Olofsson, 2003). Att skapa vrår för barnen där de får 

vara ifred skapar skydd för deras lek. De känner sig mindre störda och de vrår som byggts upp 

kan även ge liv i en pågående lek (ibid,).  

Betydelsen av utomhusmiljöns utformning i relation till leken 

 

Naturmiljöer ses som en plats för barn där de bör få leka ifred. I en studie som undersökte 

barns lek på två förskolegårdar (Grahn m.fl. 1997) var den ena gården lantligt belägen med 

trädgård och skogsparti där barnen vistades utomhus under större delen av dagen medan den 

andra förskolan var belägen i innerstaden och där fanns det tillgång till lekredskap, 

planteringar, en gräsmatta och gångar. Studien visade att de barn som hade tillgång till mark i 

naturmiljö lekte fler fantasilekar och de kunde hitta platser för ostörd lek. De hade även 

möjlighet att ta med sig naturmaterial och leksaker mellan olika områden och på så sätt kunde 

de förflytta sig utan att leken avbröts samtidigt som materialen hjälpte dem att upprätthålla 

lekens tema. I den förskola som låg i innerstaden hade fantasileken svårt att komma igång. 

Forskarna antog att en faktor var att leken inte kunde röra sig på gården eftersom redskapen 

hade bestämda funktioner och fungerade därmed som en isolerad ö. Sanden skulle vara kvar i 

sandlådan och fick inte bäras utanför. Barnen fick därmed inte använda sig av affordance. Det 

var svårt för barnen att hitta ställen att få vara ifred och de konkurrerade både om material och 

om utrymme (Änggård, 2009). Mårtenssons (2004) studie bygger vidare på den nyss 

refererade. Syftet med hennes studie var att få kunskap om den fysiska miljöns betydelse för 

barns lek utomhus på förskolegårdar. Studien genomfördes på två förskolegårdar som båda 

hade inslag av naturmark och lekredskap. Även i denna studie fanns skillnader mellan barnens 



9 
 

lek på naturmark och de mer planerade delarna av gårdarna. Enligt henne är lekredskapen 

förknippade med bestämda föreställningar om hur de ska användas och därför knyts leken till 

de platser som är typiska för just dem. Lekredskapen och gårdarnas utformning gör det svårt 

för barnen att leka fantasilekar vilket skiljer sig mot lekar i naturmiljö där miljön istället får en 

mångtydig karaktär som utnyttjas i fantasileken. En gård som därmed har mer utrymme för 

lek i naturmiljö gynnar barns sociala samspel på ett bredare plan (Mårtensson, 2004). Grahn 

m.fl. (1997) förklarar att en extra vinkel av gången på gården blir en vrå där viktiga samspel 

kommer till stånd. Cykeln är också ett redskap som ofta används som ett verktyg för samspel 

mellan barnen. Cykeln betraktas ofta som den egna och bevakas under hela utevistelsen och 

ibland blir det en maktkamp om cyklarna eftersom det inte finns cyklar till alla. 

Pedagogers förhållningssätt till utomhusmiljöns betydelse och i leken 

 

I Grahns studie (1997) blev det även synligt i resultatet att det fanns skillnader mellan 

pedagogernas förhållningssätt till naturen och till barnen. Förskolan som låg i utkanten av 

samhället, en ur och skur förskola hade en utomhusmiljö som var större och mer varierad. Det 

fanns öppna ytor, avskilda platser och skog. Genom att miljön var varierande bidrog det till att 

pedagogerna blev väldigt utforskande tillsammans med barnen och gården skapade 

möjligheter till en lärandemiljö. Pedagogerna hade ett stort inflytande och möjligheten att 

påverka miljöns utformning när verksamheten startade, vilket var en av anledningarna till att 

pedagogernas inställning till utomhusmiljön speglade vilken betydelse den hade för dem. Den 

förskola som låg i stadsmiljö hade istället ett mycket begränsat utrymme och barnen gavs inte 

samma möjlighet att utmanas. Konflikter uppstod ofta och miljön gav inte tillfällen för 

utforskande. Pedagogernas inställning till aktiviteter och utomhusmiljön var där väldigt 

skilda. Samspelet mellan barn och vuxen beskrivs som att pedagogerna var mer tillbakadragna 

och var sällan med i barnens lek, utan fanns mer tillgängliga på sidan av. Pedagogernas 

samspel med barnen var när de behövde säga till barnen, eller medla vid konflikter. 

Personalen har en tydligare ledarroll när de har samling utomhus eller går på skogsutflykt då 

de håller i ramarna men barnen tillåts ändå vara delaktiga i viss mån. De ser barnens egna 

lekar som det viktigaste och är noga med att undvika att avbryta lekar. Samspel som inte 

handlar om att ingripa på något vis sker mest på barnens egna initiativ. För att få de vuxnas 

uppmärksamhet tog barnen ibland till olika sätt, som att binda fast deras ben eller göra retliga 

ljud mot dem. De få tillfällen då barnen och personalen i förskolan fick ett naturligt tillfälle att 

samspela med varandra var i stort sett bara vid gungorna (Grahn m.fl., 1997). 

 

Mårtenssons (2004) studie visade att pedagogerna intog en låg profil utomhus. De var oftast 

allihop tillsammans på en plats där de ansåg att de hade en bra överblick över gården och 

kunde vara nära de yngre barnen. Åkerblom (2005) har studerat utomhusmiljöns betydelse 

som pedagogiska och kommunikativa redskap i förskoleverksamheten. Syftet med studien var 

att undersöka utomhusmiljöns betydelse i verksamheten som pedagogiska och kommunikativa 

sammanhang. Studien visade att pedagoger som skaffar sig erfarenhet av en skolträdgård 

tillsammans med elever, anser att den undervisningsformen främjar det interaktiva lärandet. 

Det visade sig även att pedagogernas syn på kunskap utmanade dem som medupptäckare 

tillsammans med barnen och därmed kunde de också tillägna sig ett annat förhållningssätt. 
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Åkerblom framhåller att kommunikation inom pedagogisk verksamhet är viktig och att 

interaktionen med omgivningen och individer ger andra perspektiv på lärande. Han menar 

vidare att skolträdgården som ett pedagogiskt verktyg fungerar som en mötesplats för det 

sociala samspelet där både det formella och informella lärandet stimuleras. Grahn m.fl. (1997) 

kom fram till en liknande slutsats, att vuxna förmedlar vilken betydelse utomhusmiljön och 

leken har genom sina egna värderingar. Det krävs både en god och stimulerande miljö samt 

goda intentioner från pedagogerna för att skapa förutsättningar för barnen och tillföra trygghet 

för att barnen ska kunna uttrycka sig i leken.  

 

Samspel mellan barn och pedagog har en väldigt stor betydelse och utgör en viktig del i hur 

barn samspelar med varandra. Barn bemöts olika av pedagogerna beroende på pedagogernas 

barnsyn och hur de utövar sin profession (Bygdeson-Larsson, 2010). Som pedagog är ett 

lyhört förhållningssätt viktigt i barns samspel och kan därför göra skillnad i samspelet mellan 

barn. Det skapas en stämning och sätts gränser för hur barnet ska agera i samvaron. Att 

pedagogen tillmötesgår och agerar på ett visst sätt gör att barnen ser samspelet i en grupp på 

ett positivt sätt. Barns lek blir givande, livfull och glad om de sker i samspel med andra. Det 

positiva samspelet stärks om pedagogen uppmuntrar och uppmärksammar, stöttar och 

strukturerar det positiva samspelet men även förebygger konflikter (ibid,). Barn ser hur vuxna 

gör och tar efter (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000). Det är bra om pedagoger kan agera 

lekkamrat i leken och även vara vägledare i vissa situationer och lekar. Leken kan snabbt och 

plötsligt förändras, då händer det att barn inte hänger med eller förstår lekkoderna. Dessa barn 

kan behöva hjälp till att få tillgång till att vara med i leken igen. Genom att observera de andra 

barnens lek tillsammans med barnet men även leka parallellt med barnet kan barnet inspireras 

till att utveckla sin lek. Pedagogen kan även agera som en igångsättare, vilket betyder att hen 

tar initiativ till att leka med barnen eller leka en lek parallellt med barnen vilket kan leda till 

att barnen blir nyfikna och vill delta och pröva den nya leken (Osnes, 2012). 

Teoretiska perspektiv 

 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de teoretiska perspektiv som vi anser har betydelse för 

barns sociala samspel i olika aktiviteter och i en variationsrik miljö. Vi kommer att beskriva 

det sociokulturella perspektivet samt variationsteorin.   

Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet lyfter fram vikten av socialt samspel för lärande och 

utveckling, hur människor blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att samspela 

med andra i olika aktiviteter. Interaktion och kommunikation är nycklar till lärande och 

utveckling och i samspel med varandra bildas kunskap. Kunskap är alltså något som vi deltar i 

inte något som överförs mellan människor (Säljö, 2012). När vuxna och barn är i samspel med 

varandra tar de till sig att tänka, tala och utföra handlingar som de är delaktiga i. Den mer 

kunnige vägleder den mindre kunnige som senare kan ta större ansvar och hantera 

tankegången och handlingen på egen hand (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). 
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Lärande som sker i ett sociokulturellt perspektiv är att lära sig i sammanhang som är 

meningsfulla. Fysisk aktivitet är en viktig faktor, barn som har tillgång till omväxlande och 

varierad utomhusmiljö leker mer variationsrikt än barn i sterila utomhusmiljöer. 

Förskolegårdar med en större naturpräglad yta stimulerar även till en utökad tid utomhus och 

därmed också en högre lekkvalitet (Szczepanski, 2007). 

 

Studien utgår från barns sociala samspel i relation till leken och när barn är i interaktion med 

andra tränas kommunikation dem emellan, vilket enligt det sociokulturella perspektivet är 

nycklar till utveckling och lärande där människor i samspel med varandra bildar kunskap.  

Variationsteori  

För att bli medvetna om vad som omger oss behövs variation. Utifrån ett utegårdsperspektiv 

anser vi att om barnen ska kunna uppleva olika delar av utomhusmiljön behöver den varieras, 

genom att utformningen delvis kan ändras, eller att utflykter bort från utegården sker för att 

barnen får uppleva natur i en annan form. En varierande utomhusmiljö inbjuder till att nya 

lekar kan ta form vilket gynnar det sociala samspelet. Vi anser även att om pedagogernas 

arbetssätt är variationsrik bidrar det till ett främjande av barns sociala samspel. Doverberg, 

Pramling och Pramling Samuelsson (2013) förklarar att i förskolans didaktik och barns 

lärande är variation en viktig faktor för att saker blir utpekade och genom detta blir synliga för 

barn. Marton och Tsui (2004) beskriver att när barn uppfattar och erfar variation blir lärande 

meningskapande för dem. Doverberg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att 

variation handlar om att synliggöra sådant vi kan förstå och urskilja. Att till exempel tolka och 

förstå hur känslor tar sig uttryck. Det är viktigt som lärare att vara aktiv för att få barnen att 

berätta, förklara och argumentera för sina lösningar men även för att lyfta problemet till en 

metafråga. “Det vill säga få barn att lägga märke till att det är olika sätt som de talar om eller 

löser problem på och att alla sätt är möjliga och värderas inte av läraren som att någon lösning 

är bättre än en annan” (Doverberg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013, s.32). De 

fortsätter förklara att barn med lärares hjälp lär sig upptäcka och genom det intar ett 

metaperspektiv och reflekterar tillsammans över variationen. De berättar även hur viktigt det 

är att utmana de barn som inte upptäcker på ett sådant sätt som ger dem fler möjligheter att se, 

fundera på och reflektera. 

Runesson (2011) förklarar innebörden av variationsteorin och påstår att vägen till lärande 

innebär att individen måste kunna se en variation för att kunna urskilja saker. Variationsteorin 

innebär hur individen uppfattar världen, och det konkreta i samhället och hur individen 

uppfattar det genom olika egenskaper hos olika objekt. Genom att fokusera på objektens 

egenskaper på olika sätt, ger man individerna eller barnen en annan påverkan på deras 

möjlighet till erfarande. Urskiljning, variation och samtidighet är tre komponenter som utgör 

variationsteorins grund. Variationsteorins främsta ändamål är att den ger barn förutsättningar 

att urskilja. För att veta vad något är måste vi även veta vad något inte är. Det måste finnas 

flera varianter. 

 

Hur vi erfar något har alltså att göra med att vi urskiljer vissa kritiska aspekter på ett 

visst sätt. När vi exempelvis lär oss vad en boll är, gör vi inte det enbart genom att 

överta det sätt att beteckna föremålet som finns i vår kultur (Säljö, 2010) utan också 
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genom att urskilja kritiska drag hos föremålet, drag som är utmärkande för föremålet i 

fråga och som skiljer det från andra föremål, tex en kub eller en rund sten. Att 

utveckla ett visst kunnande eller en viss förmåga handlar alltså om att samtidigt kunna 

skilja ut de kritiska drag som är nödvändiga för detta kunnande eller denna förmåga. 

(Runesson, 2011, s.61). 

 

Utvecklingspedagogiken har sitt ursprung i variationsteorin och betonar att i arbetet med 

barnen är pedagogens roll betydelsefull. Pedagogen kan peka ut kritiska aspekter hos ett 

lärandeobjekt och göra det möjligt för barn att upptäcka nya fenomen i sin omvärld.  Vid 

kommunikation med barn kring ett innehåll är pedagogers förhållningssätt betydelsefullt för 

hur barn utvecklar sina uppfattningar och idéer. Öppna frågor bidrar till att fenomen och 

lärprocesser synliggörs för barnen. Inom utvecklingspedagogisk forskning bör pedagogen 

utveckla barns medvetande och erfarenhetsvärld på olika nivåer. Genom att inta ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv skapas tillfällen i vardagen att fånga upp olika lärande 

situationer (Thulin, 2006). 

Vad säger styrdokumenten? 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011) står det att vuxna ska se varje barns 

möjligheter och engagera sig i barngruppen och det enskilda barnet. Vuxna är förebilder för 

barnen och de förhållningssätt vuxna har påverkar barnens förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter vi har i ett demokratiskt samhälle. Miljön på förskolan ska vara en 

social och kulturell mötesplats och stimulera barnen att ta egna initiativ som gör att de 

utvecklar social och kommunikativ kompetens. Samspelet mellan barn och vuxna men även 

samspelet barn emellan gör att lärandet fortskrider och att barnen utvecklas. Genom att vuxna 

vägleder och stimulerar barnen genom aktivitet ökar deras kompetens och de utvecklar nya 

kunskaper och insikter. 

 

Miljön på förskolan ska främja barnens utveckling och lärande. Barnen ska känna att miljön 

på förskolan är rolig, trygg, lärorik, utmanar och lockar till lek och aktivitet samt att den 

erbjuder en trygg omsorg. Om barn vistas i en trygg samvaro kan barnen ge sig hän i leken 

och därmed utveckla sitt sociala samspel. Känner sig barnen inte trygga i sig själv och med 

sin omgivning har barn svårare att uttrycka sina egna åsikter och tankar vilket är en fördel i 

lekens alla former.  

 

Genom att i förskolan ha en helhetssyn på barn kan verksamheten se till barnens alla behov 

och förutsättningar och utifrån det utforma miljön till att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet.  Barn ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter för att kunna påverka sin 

situation och de ska få möjligheten att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

Miljön ska inspirera barnen till att utforska världen. Förskolan ska grunda barnens livslånga 

lärande. 
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Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i naturmiljö och i 

planerad miljö. På förskolan ska barnen få möjlighet att växla mellan olika aktiviteter under 

dagen samt att barns egen fantasi, planer och kreativitet i lek och lärande ska ges utrymme för 

såväl utomhus som inomhus. 

 

Eftersom att leken är viktig för barns lärande och utveckling bör ett medvetet bruk av leken 

prägla verksamheten i förskolan. Genom lek, socialt samspel, skapande och utforskande men 

även genom att iaktta, samtala och reflektera, söker och erövrar barn kunskap. 

 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98, Skolverket, 2011 s. 6). 

 

Sammanfattning av litteraturgenomgången 

 
Internationell och svensk forskning lyfter fram att pedagogernas roll är viktig för barnens 

lärande, att de ska vara stödjande och närvarande. Forskningen visar att barn lär sig i samspel 

med andra och att i det samspelet spelar omgivningen och en variationsrik miljö en viktig roll. 

Sociala regler tränas när barn leker med andra barn och ingår i interaktion med vuxna. 

Forskningen som presenterats i bakgrunden visar att utomhusmiljöns utformning skapar olika 

förutsättningar för barns sociala samspel och att det är viktigt att pedagogerna ser 

möjligheterna i den. Arbetet i utomhusmiljön anses viktig och ger barnen förutsättningar att 

träna sin sociala utveckling. 

Metod 

I detta avsnitt beskriver vi den metod vi valt och varför vi har använt oss av intervjuer, hur vi 

har gått tillväga i val av respondenter och insamling av material. Sedan beskrivs det hur 

materialet bearbetades samt etiska aspekter och tillförlitligheten i vårt arbete. Vi har även en 

beskrivning av de förskolor som är med i vår studie.  

För att vi skulle kunna besvara våra forskningsfrågor gällande hur förskollärare ser på 

betydelsen av utomhusmiljöns utformning för barns sociala samspel i relation till leken har vi 

valt att intervjua verksamma förskollärare för att med hjälp av dessa intervjuer kunna 

beskriva, analysera och öka förståelsen för hur pedagogernas uppfattning och syn på 

utomhusmiljön är och hur de upplever utomhusmiljön på förskolan.   

Vi använde oss av intervjuer för att på så sätt få fram information om hur pedagogerna på de 

olika förskolorna ser på vikten av en stimulerande utomhusmiljö, hur de upplever att miljön 

ser ut och eventuellt bör utvecklas. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) förklarar 

att genom att använda sig utav kvalitativa metoder får man möjlighet att gå in mer på djupet i 

sina forskningsfrågor. Intervjuer ger möjlighet att kunna ställa följdfrågor och därmed få ett 

mer utförligt svar. Intervjuermanualer kan jämställas med enkätfrågor men eftersom intervjuer 
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är muntliga blir det mer personligt att använda sig av intervjuer. Vi använde oss av intervjuer 

som bestod av huvudfrågor samt följdfrågor. I intervjuer används ett antal frågor som är 

bestämda på förhand, fast ordningen anpassas till den enskilda intervjun och svaren kan vara 

något längre och mer fria (Backman m.fl., 2012). En intervju blir sannolikt mer spontan och 

svaren kan därmed bli mer levande och oväntade (Kvale, 2007). Därmed kunde vi vara mer 

flexibla när vi utförde våra intervjuer, som att ändra eller omformulera frågorna för att de 

skulle bli väsentliga för vår undersökning. I intervjuer har den som leder samtalet ett antal 

tematiska frågor som samtalet kretsar kring där respondenten uppmuntras att utveckla sina 

tankar och den som intervjuar ställer följdfrågor. En viktig aspekt när man använder sig av 

intervjuer istället för enkäter är att man får en möjlighet att gå djupare, eftersom människor 

oftast inte orkar eller hinner skriva så långa texter för att uttrycka sig skriftligt. Sedan finns 

det möjlighet till att ställa följdfrågor, vilket inte finns i enkäter. Intervjuer lämpar sig därför 

bättre om avsikten är att man vill nå en förståelse för objektet som undersöks (Backman m.fl., 

2012). 

Vi använde oss av bestämda frågor som vi valt ut men där vi under intervjuns gång även 

ställde följdfrågor för att få ut det mesta av intervjuerna.  Det som är negativt med intervjuer 

förklarar Backman m.fl. (2012) är att respondenten kan bli påverkad av intervjuaren, därför är 

det viktigt att kunna läsa av situationen som intervjuare och inte använda sin makt för att få 

fram det svar som önskas.  I användandet av intervjuer eftersträvas ett så ärligt svar som 

möjligt av respondenten. I intervjuer tillåts respondenten styra riktningen på samtalet. 

Backman m.fl. (2012) förklarar vidare att intervjuer liknar enkäter men eftersom respondenten 

får berätta istället för att skriva ner sina svar bidrar det till korta och koncisa svar. Denna typ 

av intervju har både för och nackdelar, där en fördel är att svaren blir relativt enhetlig data 

vilket sedan gör jämförelsen lättare. 

Backman (2008) förklarar att i användet av ett kvalitativt synsätt riktas intresset mer mot 

individen. Frågor om hur individen tolkar och formar sin verklighet används istället för frågor 

hur en objektiv verklighet ser ut. Människan är det huvudsakliga instrumentet i den kvalitativa 

strategin och människan är oftast i interaktion med andra människor. Det kvalitativa 

förhållningssättet börjar med empirin, data samlas in, för att sedan formulera begrepp i form 

av hypoteser eller teorier. I den kvalitativa forskningsprocessen kan flera olika moment ske 

samtidigt i interaktion med varandra eftersom det oftast inte kan separeras från varandra. Den 

kvalitativa forskningsprocessen innehåller alltså flexibilitet och dynamik som gör att det finns 

mycket utrymme för variationer. Många tror att det är lätt att utföra kvalitativa studier men 

intervjuer och observationer ställer stora krav på den som genomför dem utifrån ett kvalitativt 

perspektiv. 

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att kvalitativa forskningsintervjuer är passande när 

förståelse ska skapas för respondenternas synvinkel, förstå deras erfarenheter och att det även 

är en aktiv process där intervjuperson och intervjuare producerar kunskap genom relation. Det 

krävs kunskap om ämnet för att kunna ställa relevanta frågor, kunna ställa följdfrågor och att 

följa upp intervjupersonens svar. 
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Undersökningen är en hermeneutiskt inspirerad studie som återger sex pedagogers 

uppfattningar om utomhusmiljöns betydelse för barns sociala samspel i relation till leken. 

Hermeneutik handlar om att tolka, förklara, utlägga eller uttyda det som ska förstås. De 

erfarenheter som vi människor bär med oss påverkar hur en text förstås och läses. I de 

intervjuer vi genomfört gör vi tolkningar baserat på den erfarenhet vi har om utomhusmiljön i 

förskolans verksamhet. Med hjälp av vår förförståelse för utomhusmiljöns betydelse och hur 

de beskrivs utifrån intervjuerna kan vi skapa oss en uppfattning om hur förskoleverksamheter 

ser ut.  Genom att vår förståelse stärks under studiens gång skapas det även nya upplevelser 

och en ny mening vilket bidrar till en större förförståelse. På så sätt kan vi göra nya tolkningar 

av verkligheten vilket leder till nya uppfattningar (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 

2012; Ödman, 2007).  

Urval 

 

Vi har valt att intervjua verksamma förskollärare fördelat på fem olika förskolor, varav två är 

privata förskolor och tre är kommunala förskolor i Västerbotten. De privata förskolorna består 

av en Ur och Skur förskola samt en friförskola. Backman (2008) nämner att det är en fördel 

att ta med ålder, kön, utbildning, geografiskt område samt antalet intervjupersoner i sitt 

urval.  Vi intervjuade totalt sex stycken verksamma förskollärare. Alla pedagoger arbetar med 

barn som är mellan 1-6 år. Vi valde att intervjua en pedagog på respektive förskola förutom 

förskola E där vi intervjuade två pedagoger eftersom de båda två gärna ville delta. 

Anledningen till att vi valt just sex pedagoger är att vi hoppades på att variationen skulle vara 

tillräcklig, att det inte fanns något mer svar att få som skiljer sig från de andras. Vi begränsade 

oss till att endast intervjua förskollärare för att de har det yttersta ansvaret i verksamheten. 

Genom att intervjua fler förskollärare finns det en risk som enligt Stukát (2005) innebär att 

analysen senare kan bli väldigt ytlig vilket kan bidra till att undersökningens syfte motarbetas. 

Anledningen till att vi valde dessa förskolor var att de två privata förskolorna har en 

varierande utomhusmiljö när det gäller förskolegården samt tillgången till närmiljön. De 

kommunala förskolorna har en annan utformning på sin utomhusmiljö och skillnaderna dem 

emellan föreföll intressanta.    

Beskrivning av pedagogerna och dess förskolor 

 

Nedan följer en kort beskrivning av de pedagoger vi valt att intervjua och en beskrivning av 

deras respektive förskolors utformning när det gäller både förskolegården och den närliggande 

miljön.  

 

Förskola A   

Annika som arbetar på denna förskola är 44 år och har arbetat i förskolans verksamhet i 26 år. 

Förskola A är en föräldrakooperativ förskola som arbetar med upplevelsebaserad 

utomhuspedagogik. Grundidén är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap 

tillfredsställs genom vistelse i naturen året om. Kunskaper förmedlas genom lek och ett 

undersökande arbetssätt. De arbetar med upplevelsebaserat lärande, där alla sinnen stimuleras. 

Deras övertygelse är att sinnliga upplevelser gör det lättare att befästa kunskaper som det 

sociala samspelet som barnen sedan bär med sig hela livet. 
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På förskolegården har de tillgång till en grillkåta där barnen äter frukost och lunch. Det finns 

ett tak där barnen kan klättra, en båt, naturvetenskaplig hörna, bowling bana, stockar, kulle, 

träd, målarrum, utedass, lekstuga, ljusslingor i träden, kiosk, samlingshörna, dockteater, 

tillgång el cyklar, nära till skog, ishockeyplan, hav etcetera.  

 

Förskola B  
Britta som arbetar på förskola B är 32 år och har arbetar inom förskolans verksamhet i 6,5 år. 

Förskolan är en kommunal förskola som har nära till naturen, lekpark och ishall. I anslutning 

till förskolan finns det en närliggande skog som inbjuder till lek och många upplevelser där de 

försöker vistas så ofta de kan. Förskolegården har stora öppna ytor som går runt huset. Det är 

asfalt en stor bit av gården men den har även gröna gräspartier.  På ena kortsidan av huset 

finns en bil med tillhörande rutschkana, ett förråd med olika material som spadar, stjärtlappar 

etc. En stor sandlåda finns vid sidan av förrådet. På ena långsidan av huset finns en lekstuga 

och bakom staketet ett närliggande skogsparti. De har en egen konstruerad tankstation som 

sitter på väggen och det sitter fast hängrännor på förrådsväggen där regnet kan rinna ner. De 

har gjort alfabetet av band och satt upp på staketet. De har också ett leksakskök och 

byggklossar utomhus. Det saknas en del växtlighet.  

 

Förskola C   

Cilla som arbetar på förskola C är 50 år och har arbetat inom verksamheten sedan 1986. 

Förskolan är en kommunal förskola och ligger i centrala stan och nära stora grönområden och 

natur som nyttjas ofta. Förskolegården delas med en annan förskola som de samarbetar 

mycket med. På gården finns en lekstuga, en sandlåda med tillhörande lekhus, en träbil, en 

backe etc. Barnen och personalen har en glad, och trivsam stämning och har nära till sång och 

skratt. 

 

Förskola D  

Doris som arbetar på denna förskola är 32 år och har arbetat i förskolans verksamhet i 13 år. 

Förskolan är en friförskola som har en pedagogisk grundidé som bygger på tilltron till det 

kompetenta barnet. Verksamhetens profil är frilufsliv och hälsa där de med läroplanen som 

grund bedriver en verksamhet som ger utrymme för barnens fantasi och kreativitet i lek både 

inomhus och i utomhusmiljö.  

 

På förskolegården har de tillgång till en grillkåta med en värmande brasa där barnen äter 

lunch och mellanmål. Det finns två rutschkanor med tillhörande koja, bilar som är tillverkade 

av gamla kabeltrummor, traktordäck, planteringslådor, sandlåda med tillbehör, förråd, samt en 

lekstuga som ligger i anslutning till en liten bro som korsar ett dike. I den närliggande skogen 

finns en grillring och en gammal båt och på gården finns det även en matplats.  Intill 

förskolan finns det en ishockeyplan samt ett närliggande skidspår som nyttjas ofta. 

Förskolegården är väldigt öppen med stora fria ytor vilket ger en bra sikt över hela gården. 

Det finns en närliggande natur med sjö och tillgång till fiske, gungor och skogspartier.  
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Förskola E  

På förskola E arbetar både Erica och Elisabeth. Erica är 40 år och har arbetat inom 

verksamheten i 15 år. Elisabeth är 36 år och har arbetat i ungefär 7 år.  Förskolan är en 

kommunal förskola som har nära till lekparker och skog. Förskolegården innanför staketet är 

kvadratiskt. De finns två sandlådor, en som är centralt placerad och en med tillhörande lekhus 

med rutschkana. Gungor, matplats, förråd, liten kulle med några få träd och buskar. 

 

 

I de kommunala förskolorna är barnen utomhus i snitt två gånger per dag och totalt cirka två 

till tre timmar om dagen. I de privata förskolorna varierar det ganska mycket. En del dagar 

kan de vara utomhus en hel dag, medan andra lite mindre. De är flexibla och baserar 

utomhusvistelsen på väder och vad de gör. De privata förskolorna äter sina måltider utomhus.  

 

Genomförande & förberedelser  
 

Vi tog kontakt med de förskolor där vi ville utföra vår studie via email. Vi berättade om vår 

kommande studie och dess syfte och om de var intresserade av att delta. De förskollärare som 

tackade ja till att delta, blev respondenter.  En intervjumanual (bilaga 1 & 2) färdigställdes för 

att kunna besvara de frågor vi har i vår studie. Sammanlagt blev det nio huvudfrågor samt 

tillhörande följdfrågor som både riktade sig mot betydelsen av utomhusmiljöns utformning 

och användningen av utomhusmiljön. Vi valde även att ha allmänna frågor såsom utbildning, 

ålder, hur länge de har arbetat i verksamheten samt deras erfarenhet av utomhusvistelse. Vi 

kom sedan överens med förskollärarna om vilken dag och tid intervjun skulle äga rum. Under 

intervjuns gång spelades samtalet in via ljudupptagning för att vi sedan skulle kunna analysera 

samtalet flera gånger och för att samtalet i sig skulle bli ett avslappnat samtal utan att vi 

behövde anteckna och vänta in varandra. Intervjuerna genomfördes på olika dagar, för att 

direkt efter intervjuerna få tid till att analysera samtalen var för sig. Genom att genomföra 

analysen direkt efter intervjun blev det lättare för oss att minnas vad som sagts. Vi intervjuade 

en pedagog i taget och vistades i ett avskilt rum där vi inte kunde bli störda. Intervjuerna 

pågick mellan 20-40 minuter. Vi informerade förskollärarna vid början av samtalet att det var 

frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta samtalet eller neka att svara på frågor 

som för dem inte kändes bra. Vi bad om pedagogernas medgivande till ljudinspelning och 

förklarade varför vi ansåg att det var betydelsefullt för vårt arbete. Backman, Gardelli, 

Gardelli och Persson (2012) förklarar att det är vanligt att intervjuer spelas in för att vid ett 

senare tillfälle omvandla materialet till en skriven text. Något som dock ska tas i beaktning är 

att detta ofta är en process som är mycket tidskrävande och har konsekvenser för hur många 

intervjuer det är rimligt att utföra. 

Bearbetning av material 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys vid bearbetningen av vårt insamlade 

material och enligt Larsen (2009) är det troligtvis det mest använda analyssättet. Larsen 

förklarar att syftet med analysen är att identifiera samband, mönster och gemensamma 

skillnader eller drag. Eftersom vår studie baserar sig på intervjuer ansåg vi att denna metod 

var mest lämplig för att analysera vårt material. Att skapa kategorier ökar möjligheterna att få 
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nya insikter (Ryen, 2004). Vi har bearbetat våra intervjuer genom att lyssna på inspelningarna 

samtidigt som vi fört anteckningar och skrivit av intervjun ordagrant. Vi har sedan skrivit ut 

intervjuerna i pappersformat och kunde därmed urskilja likheter samt skillnader i det som 

pedagogerna beskrivit. Vi kunde därefter ta fram huvuddragen ur texten, i form av teman som 

beskrev pedagogernas perspektiv på utomhusmiljöernas utformning och hur de beskrev att 

den används, utomhusmiljöns betydelse för barns sociala samspel, pedagogernas syn på sin 

betydelse för barns sociala samspel samt skillnaden mellan utomhus och inomhusmiljön i 

relation till barns sociala samspel. Vi kunde sedan gruppera dessa under olika kategorier som 

presenteras under resultatdelen. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) beskriver att 

datainsamlingen är en viktig del av ett vetenskapligt arbete och att studiens data måste 

behandlas grundligt. De menar att informationen måste sorteras, analyseras och presenteras 

för att kunna användas i en vetenskaplig argumentation. Genom användningen av 

ljudinspelning i samband med intervjuer kan man efter att ha transkriberat dessa bearbeta, 

tolka svaren och urskilja teman vilket på så sätt bidrar till en slutsats baserat på intervjuerna. 

Våra intervjufrågor finns med under bilagor, Backman (2008) förklarar att intervjufrågor bör 

redovisas orörda i bilaga.  

Arbetsfördelning 

 

Vi har träffats i stort sett dagligen och tillsammans bearbetat tidigare forskning och litteratur. 

Litteraturen har vi delat upp rättvist mellan oss som vi sedan gjort egna tolkningar på, 

samtalat kring och sammanfattat i skriven text. Gemensamt har vi ansvarat för samtliga delar i 

studien och använt oss av ett gemensamt dokument där vi tillsammans diskuterat, bearbetat 

och skrivit ner innehållet. Kontakten med pedagoger har vi gjort gemensamt och det gäller 

även alla intervjuer.  

Etiska överväganden 

 

När vetenskaplig forskning genomförs är det en del etiska riktlinjer som bör tas i beaktande. 

Det finns fyra huvudsakliga riktlinjer såsom, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi kommer förhålla oss till de forskningsetiska 

principer som finns skrivna i Vetenskapsrådet (2002). Forskningskravet innebär att forskning 

är nödvändigt för samhällets och individernas utveckling vilket bidrar till att kunskaper 

utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. 

 

I Vetenskapsrådet (2002) beskrivs individskyddskravet som den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden. Individer skall inte utsättas för skada, förödmjukelse eller 

kränkning och de har även ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn. 

 

Informationskravet innebär att vi skall informera de berörda i studien om vårt syfte. Vi skall 

upplysa deltagarna att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan och vi skall tillsammans inhämta ett samtycke. 
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Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter i studien skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall även de förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver till sist att nyttjandekravet innebär att våra insamlade 

uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

 

Vi ser ingen anledning till att namnge förskolorna eller personerna, eftersom det inte är av 

värde. När vi refererar till förskolorna kommer vi att kalla dem Förskola A, Förskola B, 

Förskola C, Förskola D och Förskola E. Pedagogerna kommer därmed refereras till den 

begynnelsebokstav som hör till den förskola de arbetar på. (Annika, Britta, Cilla, Doris, Erica 

och Elisabeth)  

Validitet och reliabilitet 

 

I vårt arbete krävs det även att vi är medvetna om att våra egna erfarenheter och åsikter kan 

påverka. Vår avsikt är att vara professionella och objektiva i vår undersökning där vi hela 

tiden kommer att ställa oss kritiska till våra egna tolkningar och granskningar. Vi valde att 

inte ge ut våra intervjufrågor i förväg, eftersom vi ansåg att det kan finnas en risk att det 

påverkar pedagogernas svar. Begreppet validitet innebär att resultatet av det insamlade 

materialet ska ha så hög giltighet som möjligt förklarar Backman, Gardelli, Gardelli och 

Persson (2012). Att insamlingen har en hög giltighet innebär att undersökningen verkligen 

mäter det som är tänkt att studeras, och att informationen representerar det som 

undersökningen handlar om. Reliabilitet innebär att insamlingen av data ska ha så hög 

tillförlitlighet som möjligt förklarar Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012). De 

menar att det är viktigt att redan från början av sin datainsamling vara noga så att resultatet 

blir korrekt.  De menar att insamlingen ska vara exakt, och om den upprepas ska den ge 

samma data igen. 
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av våra intervjuer som innefattar svar från 

sex respondenter med förskollärarutbildning. Svaren skiljde sig något, ett drag är skillnaden 

mellan de kommunala och de privata förskolorna. Underrubrikerna är pedagogernas syn på 

utomhusmiljöns utformning där första forskningsfrågan besvaras samt pedagogernas 

beskrivningar av hur de använder utomhusmiljön där andra forskningsfrågan besvaras.  

Pedagogernas syn på utomhusmiljöns utformning 

 

Samtliga pedagoger beskrev att de ansåg att de hade bra och stora möjligheter till 

utomhusvistelse på förskolan. Närmiljön var något de såg som något positivt att använda sig 

av och som de använde sig av utomhus i vardagen på förskolan. Att göra utflykter, cykla till 

sjön, vara i skogen är några av de aktiviteter de gör utomhus i närmiljön med barnen. En 

pedagog betonade dock att det inte använder sig av närmiljön i den mån de vill eftersom de 

styrs av raster, personlig planering och avdelningsplanering vilket gör dem begränsade. 

Nästintill alla pedagoger förklarade att gården bör vara öppen och kuperad för att stimulera 

och utveckla barns sociala samspel. Det ska även vara mycket natur såsom träd, buskar och 

kullar på gården för att kunna ge barnen vrår att vara ifred och samspela samtidigt som 

pedagogerna ska kunna ha uppsikt för att minimera risken för kränkningar och även för att ge 

möjlighet till variation. 

 

”Jag tycker att det ska finnas möjligheter till en bred verksamhet. Den ska locka olika 

typer av barn och de ska erbjudas att pröva det som de annars inte hade valt. Det ska 

finnas öppna ytor där det öppnas upp för rollekar som med bussen och bilen vi har på 

gården, regellekar, fotboll och sådana saker. Det ska också finnas vrår, till exempel en 

naturvetenskaplig hörna där man kan gräva i marken som bjuder in till att man kan 

kolla på insekter…en bygg och konstruktionshörna, en lekstuga, någonstans att klänga 

och klättra och en pulkbacke. Det ska vara ganska brett fast samtidigt finnas skyddade 

vrår där man kan vara ifred några stycken och inte störas av varandra som tillexempel 

runt vårt älgtorn vi har här, det tänker jag är en vinst. Stora träd, buskar och växtlighet 

överhuvudtaget för att rama in gården”. (Annika, Förskola A, 2015-12-10) 

 

Däremot nämnde Britta att gården egentligen skulle kunna vara helt platt, bara vi pedagoger 

är aktiva och med i leken för att på så sätt ge möjlighet till barns sociala samspel.  

 

Saknaden av utmaningar, motorikträning, större fasta leksaker, träd, ojämn mark, buskar var 

stor förklarade de flesta pedagoger. Frustrationen över att inte kunna göra utomhusgården till 

något spännande, utmanande, lockande, lärande och rolig för barnen var ännu större. 

Ekonomin och kontrollanter av verksamheten gör att mycket material måste tas bort och som 

sedan inte ersätts. Det som tillverkas på förskolan är för farligt enligt dem som utför 

besiktningen, vilket får många pedagoger att fundera över hur de kan utveckla utomhusmiljön 

för att göra det intressant för barnen att vistas utomhus.  
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“Det kommer hit en besiktningsman som säger att det här får ni inte ha kvar, sedan 

tillförs det inget nytt och det är lite tråkigt. Sedan ska det förankras i marken på rätt 

sätt som innebär en stor kostnad. Man vill ha en utmanande utomhusmiljö vilket också 

beskrivs i vår läroplan men samtidigt får man inte ha det för att det är för farligt, så det 

blir ju väldigt svårt”. (Britta, Förskola B, 2015-11-27) 

 

Pedagog Annika berättar dock att hon är nöjd med deras gård och har heller aldrig haft några 

problem med kontrollanter. 

 

“Vi har kontrollanter men de säger inte nej. Det tror jag beror på mig och hur jag 

bemöter kontrollanten. Sedan tror jag också det beror på att vi är ett 

föräldrakooperativ och då är det inte kommunen som är huvudman utan föräldrarna. 

Det är vi som får besikta gården kontinuerligt för att se till att den inte är farlig. Vi 

hade inspektion för någon vecka sedan och det är aldrig några problem. Jag tänker att 

det beror på hur man förhåller sig mot dem, hur vi bemöter dem och hur gärna man 

själv vill att det ska se ut, därför verkar jag också för att vissa saker ska få finnas. Vi 

förklarar alltid tydligt hur vi gör och hur vi är. Jag tänker även att de inte är här för att 

sätta dit oss, utan de är här för att hjälpa mig se sådant som jag själv inte tänkt på. 

Vissa saker får även jag förhålla mig till, men då frågar jag istället om vi kan göra på 

något annat sätt. Jag tycker det är roligt när de är på besök för jag lär mig alltid något 

nytt. Det är väldigt sällan jag behöver ta bort något”. (Annika, Förskola A, 2015-12-

10) 

 

Pedagog Doris är också relativt nöjd med deras gård och nämner att “Verksamheten är kollad 

mer än andra just för att vi är privata. Det var väldigt längesedan vi fick ta bort något för att 

det inte var godkänt.”. (Doris, Förskola D, 2015-11-26).  

 

De var endast två pedagoger av de sex vi intervjuat som berättade att barnen hade fått vara 

med och utformat gården i den mån de kan. Pedagogerna var lyhörda till barnens intressen 

och frågar dem vad de tycker att de ska bygga och tillföra till gården och på så sätt låta barnen 

vara delaktiga i besluten och hur gården ska utformas. 

Skillnaden mellan att vara utomhus och inomhus 

 

Samtliga pedagoger berättade att det finns mer utrymme till andra lekar utomhus och att 

barnen får springa och leva om. Om barnen skulle göra likadant inomhus blir det väldigt 

stökigt och det är lätt att de stör andra vilket ses som ett problem. Det blir fler konflikter 

inomhus än utomhus och det kan bero på väggarna man har inomhus. Det är en mer påtvingad 

social samvaro. Barnen är upp i varandra mycket mer än utomhus om det går många barn på 

förskolan, speciellt om de är många yngre barn. Det går mycket ut på att bevaka och att det är 

konkurrens om saker och ting. Barnen söker även pedagogernas uppmärksamhet mycket mer 

inomhus än utomhus. Inomhus har barnen mer invalda roller, mer invanda rutiner och 

mönster. De flesta pedagoger förklarar att barnen där har lättare att vara ifred medan några 
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påpekar att det blir mer konflikter som utgörs av att någon inte får vara med. En av 

pedagogerna framhåller även att många som har problem med det sociala samspelet och 

lekkoder har det lättare utomhus. Det blir mer begränsningar inomhus. 

”Utomhus blir barnen mindre stressade, det är avstressande att vara utomhus och man 

blir inte lika påpassad. Utomhus har du utrymme, det blir mer lugn och ro och man 

kan upptäcka mycket. Det är friare, avslappnat och ljudet minskar. Det blir mindre 

konflikter helt klart! Barnen blir även mer självständiga och självgående utomhus”. 

(Cilla, Förskola C, 2015-12-03) 

Under intervjun ställde vi en fråga om pedagogerna ansåg att årstiden har någon betydelse där 

alla svarade att den har. De utförliga svaren såg dock lite olika ut. Två pedagoger berättade att 

det tog tillvara på de olika årstiderna vilket gav dem variation. De andra pedagogerna 

framhöll att de inte kunde göra lika mycket under vintern men ju längre vi samtalade om detta 

kom de fram till att det egentligen inte spelade någon roll vilken årstid det var, utan att det är 

vad de som pedagoger gör det till. Om det är så varmt eller så kallt att det är en hälsofara ska 

man självklart inte vara utomhus men annars finns det egentligen ingen begränsning, bara om 

man har dåliga kläder och en dålig inställning till att vara utomhus. Samtliga pedagoger 

berättade att de försöker anpassa sig till väder och vad barnen har för önskemål. En av 

pedagogerna förklarar att personalmängd och en bra arbetsinsats behövs speciellt under 

galonsäsongen (vår och höst). Hon anser att just de perioderna är ganska slitsamma på fingrar, 

leder, ryggar, särskilt om det går många yngre barn på förskolan vilket kan göra att man som 

pedagog ibland drar sig för att gå ut. 

“Det är häftigt att vi har alla årstider som gör att det blir en sådan variation och vi 

försöker verkligen använda varje årstid. Varje årstid bjuder in till nya saker och jag 

tycker att man kan göra allting ute. Vi går ut även när det är som allra kallast, men 

kanske bara är ute en kvart. Då vill vi ju att barnen ska komma ihåg den kvarten som 

något roligt när de går hem för dagen. Hur fryser det i hinkarna, kunde vi göra 

ljuslyktor, vi blåser såpbubblor eller göra fina tavlor av is att hänga upp vid fönstren”. 

(Annika, Förskola A, 2015-12-10) 

“I det sociala samspelet tänker jag att leken är ännu friare på sommaren än vad den är 

på vintern. Under vintern är barnen lite styrda åt snögubbebyggning, skottning, 

hockey, pulka och madrassåkning. Barnen är nöjda med det men det är ungefär de 

aktiviteterna man väljer. På sommaren upptäcker man mer.”(Elisabeth, Förskola E, 

2015-12-09) 

“Vi är alltid i förändring och försöker alltid förbättra vår verksamhet. Genom att få 

svar från föräldraenkäter och annat försöker vi anpassa oss. Vi vill se till att allas 

behov blir tillgodosedda. Det är klart att det är svårt att få alla nöjda men vi tror att de 

flesta är det. Vi försöker inte bara ha ett bra rykte utan även ha en bra förskola för 

både barn och föräldrar och pedagoger.”(Doris, Förskola D, 2015-11-26) 
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Pedagogernas beskrivningar av hur de använder utomhusmiljön  

Samtliga pedagoger beskriver att arbetet med mindre barngrupper utomhus gör det enklare för 

dem att nå ut till alla barn, att se alla barn och deras behov. Att arbeta utomhus bidrar också 

till en lugnare barngrupp. Genom att dela in barnen i mindre grupper får pedagogerna 

möjlighet att välja vilka barn som ska följa med vilket leder till att barnen får ut annat av 

leken och bidrar därmed till en positiv utveckling av det sociala samspelet, än om barnen 

kanske skulle valt kompis själva. I arbetet med en stor grupp känner sig pedagogerna mer som 

en ordningsvakt och finner det svårt att ha djupa pedagogiska samtal eller vara närvarande i 

barnens lek. De anser att sambandet mellan utomhusmiljön och barnens lärande är viktigt 

eftersom det alltid är lättare att lära sig i den rätta miljön. Större barngrupper kräver mer 

regler, struktur och tydlighet vilket leder till att det kan bli stökigare. I en mindre barngrupp 

kan man lättare föra en dialog mellan varandra och behöver sällan säga ifrån. 

 

Är vi en stor grupp är vi oftast fler pedagoger och är det en liten grupp är man oftast 

ensam som pedagog. Jag tycker det är så mycket bättre att få vara själv för då är det 

jag och barnen som gör det här tillsammans. Är man flera pedagoger tappar man lätt 

fokus och då gör barnen det också”. (Annika, Förskola A, 2015-12-10)  

 

Doris och Cilla framhåller att de ibland åldersanpassar barngrupperna och aktiviteterna för att 

få ut det mesta för barnen i den åldern. Annika däremot anser inte att det alltid är positivt att 

dela in barnen i ålder eftersom att alla lär av varandra, yngre som äldre.  

 

“Vi tror på att det är bra att man är med både de som är äldre och yngre och lär sig 

mycket av varandra, även när vi gör spontana utflykter eller aktiviteter. Det sociala 

tränar de så mycket när de ska vara ödmjuka mot det mindre barnet. Det är nyttigt”. 

(Annika, Förskola A, 2015-12-10) 

 

De flesta pedagoger förklarade att det inte planerar den vardagliga verksamheten utomhus på 

samma sätt som inomhus, utan utomhus är det istället till största del fri lek. Men pedagogen 

Annika berättade att i deras verksamhet tränar de barnens sociala samspel genom att vara ute i 

samhället tillsammans med barnen, de åker skridskor och skidor och leker traditionella 

ringlekar där barnen tränas att vänta på sin tur, får vara i centrum eller blir tagen. Förskolan 

har även ofta spontana samlingar utomhus. En annan pedagog nämnde däremot “Vi har till 

största delen fri lek utomhus. Samlingar har vi aldrig utomhus, speciellt inte sångsamlingar 

eftersom gitarren går sönder på vintern. Det går såklart sjunga utan gitarr, men det är inte lika 

roligt” (Elisabeth, Förskola E, 2015-12-09).  

 

Cilla som arbetar på förskola C berättar att de planerar verksamheten i mindre grupper 

utomhus endast när de arbetar med utvalda mål från läroplanen. Då sker aktiviteter som att gå 

till skogen, föra samtal kring olika naturmaterial i lek och konstruktion. Under året studerar de 

vattnets kretslopp genom att utforska en bäck i närheten. Annika och Doris som arbetar i de 

privata förskolorna förklarar att de är väldigt flexibla till barnens intressen och tar tillvara på 

vädret och gör det som passar för dagen. De vill ta tillvara på vad naturen har att erbjuda och 

då får andra planerade aktiviteter vänta till en annan gång. “Gården är vårt verktyg för att 
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bjuda in till lärande situationer, och vi försöker vårda den ömt och ta tillvara på det som 

finns” (Annika, Förskola A, 2015-12-10). 

 

Strategier som pedagogerna på förskola E använder sig av för att främja och utveckla barns 

sociala samspel kan vara till exempel att de har kompisregler där de samtalar om hur man är 

en bra kompis genom gruppsamtal med barnen. De dokumenterar barnen med videokamera 

eller bild för att sedan samtala om sekvensen med barnen. Erica som arbetar på förskola E 

förklarar att de inte planerar verksamheten för att bidra till det sociala samspelet utomhus 

medvetet. Hon berättade dock att de ställt undan cyklarna, vilket bidrog till att barnen började 

leka andra lekar som fantasilekar. De gjorde även gångar i sanden, vattenfall, hus och väggar 

och bodde grannar med varandra. Istället för en maktkamp med cyklarna blev sandlådan en 

samlingspunkt som bidrog till ett bättre samspel mellan barnen.  

Miljöns betydelse för det sociala samspelet 

 

Samtliga pedagoger ansåg att utomhusmiljön har stor betydelse i deras verksamhet. Att 

barnen får röra sig fritt och kunna skrika utan att störa någon annan. Utomhusmiljö är en 

lärande miljö utomhus, en stimulerande miljö. Gården är en del av verksamheten som är 

pedagogisk och inte bara ett ställe där barnen ska rastas. ”Gården är en del av vår verksamhet, 

det är inte bara att vi går ut och rasar av oss utan där har vi ju pedagogisk verksamhet” 

(Annika, Förskola A, 2015-12-10). Närmiljön ses här som viktig att använda för att barnen 

ska bli trygga i det som finns utanför gården. Det är en stor tillgång som inte kostar någonting. 

Barnen finner ro till att hitta olika lekar direkt, speciellt i skogen. Britta förklarar att utflykter 

till närliggande skog där man kan utforska mystackar, växter eller andra föremål bidrar till 

barns sociala samspel. Erica håller med när hon i intervjun berättar att “utomhus kan man lära 

och utvecklas tillsammans av att till exempel gå på en enkel promenad utan något mål. Vi 

hittar tillsammans saker på vägen som sätter igång ett samtal.” (Erica, Förskola E, 2015-12-) 

Fantasi och kreativitet får en stor plats som gör utomhusmiljön optimal. Genom att vistas mer 

utomhus förbättras det fysiska och psykiska måendet och man orkar mer under dagen. 

Utomhusmiljön ger stor variation vilket gör att barnen finner ro och kan starta olika lekar. 

Britta och Cilla tog även upp att det sker mindre konflikter utomhus vilket de tror beror på att 

det finns större ytor att vara på. Barnen känner sig inte lika inträngda och heller inte lika 

påträngande som inomhus.  

 

”I jobbet är utomhusmiljön jätteviktig! Den är grunden för lärande i största allmänhet. 

Sedan är den ju också viktig för att jag tycker att barnen behöver någon stund på 

dagen där de får använda sin kropp vilt och friskt i fart och utan att någon går bakom 

och säger: Spring inte!, studsa inte!, vifta inte så mycket!, ta det lugnt!. Vilket är 

vanligt inomhus särskilt på mindre förskolor där man har mindre yta och fler saker. 

Jag upplever även att barn som är utomhus mycket får fler behov tillgodosedda än de 

barn som är mycket inomhus.”(Elisabeth, Förskola E, 2015-12-09) 

 

“Utomhusmiljön inbjuder till upplevelser och jag tror på att när man får uppleva med 

hela kroppen och med alla sina sinnen kommer man lättare ihåg. Dessutom att man 



25 
 

gör det tillsammans, och då tänker jag att utemiljön blir rummet för där vi lär oss 

allting och där vi får gemensamma upplevelser. När man får känna med kroppen och 

alla sinnen på allt det vi gör, så att man får lära sig med hela kroppen. Det blir mer 

konkret det man gör, och man gör det på den platsen där det hör hemma, i dess 

naturliga miljö och på så sätt även väldigt lustfyllt istället för “Sitt still, var tyst, vänta 

på din tur!”. (Annika, Förskola A, 2015-12-10) 

 

Elisabeth framhåller att det bör finnas en sandlåda, gärna två lekhus och olika fordon på 

gården. Cilla håller med om att det bör finnas en sandlåda, hellre en stor än flera små eftersom 

en stor sandlåda bidrar till att fler kan mötas samtidigt. Pedagog Elisabeth förklarar att fasta 

byggnader på förskolegården bidrar till att barnen inbjuds till olika lekar, där många barn kan 

vistas samtidigt och där leken i sig blir viktigare än rätten till att äga en leksak, till skillnad 

från mindre materiella ting som spadar vilket istället oftast leder till konflikter. De får medhåll 

från Doris som lyfter fram att “det är bra att det finns en sandlåda där barnen kommer nära 

och kan ha ett nära samspel. För de yngre barnen blir sandlådan en central del och den bidrar 

till att barnen kan mötas” (Doris, Förskola D, 2015-11-26). 

Pedagogernas syn på sin egen roll i det sociala samspelet 

 

Samtliga pedagoger pekar på vikten av att vara närvarande pedagoger i barns sociala samspel, 

för att kunna vara ett stöd ifall att det skulle finnas behov. Genom att vara närvarande är det 

lättare att se och höra vad som sker. Det är också viktigt att gå in i leken om det finns barn 

som behöver stöd i rolleken, att bjuda in dem till leken så att barnet får träna på sitt sociala 

samspel, hur man hittar roller i lek och att hänge sig i leken. Annika menar att det inte är 

säkert att barn bara kan gå och leka, därför är det viktigt att pedagogerna finns där för 

vägledning och hjälp. Elisabeth på förskola E framhäver att det är viktigt att som pedagog se 

barnen som kompetenta och kunna avgöra när man ska gå in i en lek. Barn löser oftast små 

konflikter eller problem själva vilket främjar lärandet på det viset att de måste öva på att ta 

hand om sina tankar och sitt agerande. Att lära sig av varandra är väldigt nyttigt och bra. 

 

“Vi är närvarande pedagoger och försöker att se varje barn. Det är sällan någon som 

leker själv och om det är så försöker vi se om det är en lek som de har valt själva, inte 

att de är själva för att de inte har någon att vara med eller för att de inte har något att 

göra. Så att se varje barn och att försöka se till att alla kommer fram”. (Doris, Förskola 

D, 2015-11-26) 

 

“Jag kan ha betydelse. Jag har inte alltid betydelse. Ibland stör man mer än hjälper. 

Det är något vi har tänkt på, vi jobbar mycket efter att barnen är kompetenta, de löser 

väldigt mycket saker själva. Att man finns med som pedagog och att man kan vara en 

lite guidning och att man är med och ser vad händer och vad mynnar det här ut i för 

någonting. Helst ska man vara där men inte synas”. (Erica, Förskola E, 2015-12-08) 

 

“Om jag ser att några barn har en bra lek då går jag inte och avbryter den för att vi ska 

gå in, utan då får andra barn gå in före. Sedan kan man gå in i barnens lek och hjälpa 
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dem att flytta leken till en annan plats. Men ibland känner man sig lite för styrd av 

rutiner, och det känns hemskt att behöva bryta en bra lek som fungerar”. (Britta, 

förskola B, 2015-11-27) 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi inledningsvis våra sammanfattade slutresultat av vår studie. Sedan 

följer diskussion av vår studies reliabilitet och validitet.  

Metoddiskussion  

 

Det är viktigt att i forskningssammanhang kunna styrka studiens validitet samt reliabilitet. 

Bonniers Svenska Ordbok (2002) framhåller att reliabilitet betyder tillförlitlighet i det studien 

avser att mäta medan validitet innebär studiens giltighet. Vi anser att valet av kvalitativ metod 

vid insamlingen av vårt material, det vill säga kvalitativa intervjuer och bearbetningen 

av materialet har medfört att vårt insamlade material blivit mer djupgående och därmed också 

pålitlig. Användandet av kvalitativa intervjuer tror vi medfört stora förderar eftersom vi fått 

de enskilda respondenternas åsikter. Eftersom vi valde att utföra intervjuer underlättade det 

för oss att styra frågornas riktning till studiens syfte. Vi tror däremot att studien hade kunnat 

bli bredare om vi dessutom hade använt oss av observationer. Det hade kunnat bidra till en 

mer sann bild av verkligheten. En önskan från oss båda var att även utföra observationer men 

på grund av tidsbrist fanns inte den möjligheten. 

Eftersom vi endast har tagit del av hur pedagogerna har beskrivit att de använder sig av 

utomhusmiljön är det inget vi själva sett med blotta ögat. Vi blev därför tvungna att lita 

pedagogernas uttalanden. 

Under intervjuns gång uppmärksammade vi dock att pedagogerna redan svarat på en del 

frågor som vi inte hunnit ställa, vilket resulterade i att det blev svårt att avgöra vad de hade 

svarat på och inte. Vi vet dock inte hur vi hade kunnat göra på något annat sätt. Vissa av våra 

respondenter svarade inte så utförligt på frågorna vi ställde som vi velat, vilket resulterade i 

att i resultatet nämns en del pedagoger flera gånger medan andra bara ett fåtal. Vi tror att det 

kan bero på att vår okunnighet att utföra en forskningsstudie och att spontana följdfrågor som 

hade kunnat vara relevanta för vår studie därför uteblev. Respondenterna var ibland lite 

otydliga i sina svar och det kan bero på att de kanske antog att vi visste vad de syftade till. 

Detta antagande kan ha stått till grund för att vi studerade förskollärarutbildningen och även 

att vi tidigare nämnt våra tankar kring utformningen av utomhusmiljön. Vi upplevde under 

själva intervjun att materialet kändes tillräckligt, men senare när vi skulle analysera materialet 

insåg vi att vissa delar hade kunnat bli djupare om vi även genomfört observationer. 

Vi upplevde det positivt att vi valde öppna frågor att ställa i samband med intervjuerna, 

eftersom det gav respondenten ett annat slags utrymme att svara inom. De kunde därmed 

svara utifrån sina egna tankar utan att påverkas av våra egna ställningsstaganden. En viktig 

aspekt är i det sammanhanget det förhållningssätt vi haft under studiens gång. Det finns en 

risk att respondenterna påverkats av vår egen positiva inställning till utomhusmiljön vilket 

också kanske avspeglar sig på resultatet i studien. Det innebär att respondenterna kanske inte 
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alltid svarat i enlighet med deras egna åsikter utan istället anpassar svaren efter våra egna 

förväntningar. Vi upplever dock inte att det blev så.  

Genom att vi informerade förskolorna innan vad vår studie hade för syfte tror vi att det 

resulterade i att respondenterna kunde ge relevanta svar för vår studie. Kvale (2007) påpekar 

att fördelarna med att upplysa respondenterna innan om intervjuns syfte hjälper dem att 

avgränsa sina svar. Anledningen till att vi däremot inte valde att i förväg låta pedagogerna ta 

del av intervjufrågorna var att vi tror det hade påverkat studien negativt genom att de då hade 

kunnat tänka igenom sina uttalanden en tid innan och det kan leda till att svaren inte hade 

blivit sanningsenliga.   

Vi ser det som positivt att vi använde ljudupptagning i samband med intervjuerna istället för 

fria anteckningar. Det hade blivit en utmaning att skriva ner respondenternas svar för hand. Vi 

kunde fokusera på vad de sa istället för att tappa tråden i samtalen som hade kunnat ske om vi 

hade antecknat.  

Eftersom det i vår kommun inte finns ett stort urval av förskolor som har specifika 

profileringar anser vi att valet av respondenter inte kunnat påverka resultatet i vår studie på 

något annat sätt. Det är omöjligt för oss att veta ifall vårt slutresultat hade kunnat se 

annorlunda ut om vi istället valt att utföra vår studie på enbart kommunala förskolor, eller 

enbart privata förskolor. Vi tror dock inte att resultatet hade blivit bredare ifall att vi hade 

intervjuat fler verksamma pedagoger. Vi känner oss nöjda med vårt urval och att de personer 

vi tillfrågat var villiga att delta. 

Resultatdiskussion 

Pedagogernas syn på utomhusmiljöns utformning 

 

Utifrån tidigare erfarenheter och utifrån dessa intervjuer anser vi att utomhusvistelsen är 

väldigt viktig för barn i förskolan och att pedagogerna bör arbeta med barnen mer utomhus på 

förskolans gård men även utanför gården i dess närmiljö.  

Under intervjuerna framgick det att förskolorna hade bra och stora möjligheter till 

utomhusvistelse. Näst intill alla pedagoger förklarar att de har nära till skog och använder sig 

av närmiljön vilket Brügge och Szczepanski (2011) framhåller som viktigt. De förklarar att vi 

ska ta tillvara på närliggande miljöer såsom parker, stadslandskapet, lantgården, skogen och 

vattnet i närmiljön. En pedagog nämnde dock att de känner sig begränsade av raster och 

personlig planering. Det kan vara en utmaning som pedagog att göra utomhusmiljön intressant 

så att den lockar flera typer av barn, därför är det också viktigt att man är närvarande i barnen 

lek så att man lär känna dem och vad de intresserar sig för. Om vi som pedagoger ger barnen 

en positiv upplevelse av att vistas utomhus kan barnen ge sig hän i leken som i sin tur främjar 

och utvecklar deras sociala samspel. Grahn (2007) menar att förskolegården är en stor del av 

barnens utomhusvistelse under veckan och bör därför få en större betydelse. Om 

förskolegården erbjuder en varierad miljö kan barnen lättare inleda lekar genom samspel med 

omgivningen och andra individer. 
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En gård som är inspirerande lockar till olika aktiviteter och vi anser att förskolegården bör 

vara levande och ständigt utvecklas utifrån barnens intressen. Utomhusmiljön bör ge barnen 

möjligheter att välja fritt mellan olika aktiviteter. Den ska bjuda in till lekar som varierar och 

vi som pedagoger bör vara närvarande för att få syn på när barnen i leken behöver stöd, eller 

för att utveckla barnens sociala kompetens i olika sammanhang. DeBord m.fl. (2002) förklarar 

att barn lär utomhus när de är i interaktion med andra barn och vuxna.  Annika som arbetar på 

förskola A anser att det ska finnas möjlighet till en bred verksamhet som ska locka alla typer 

av barn. Gården bör ha öppna ytor som lockar till olika sorters lekar samtidigt som det ska 

finnas vrår där barnen kan vara ifred och samspela. För oss känns det värdefullt att 

förskollärarna anser att det är viktigt att utgå från barnen och ta tillvara på de tillfällen som 

bjuds.  

Något som alla förskollärare är överens om är de positiva aspekter som utomhusmiljöns stora 

och öppna ytor bidrar till. Enligt dem resulterar de i betydligt färre konflikter mellan barnen. 

Att konflikter sker i större utsträckning inomhus än utomhus är ingenting vi reflekterat över 

tidigare men under studiens gång blev vi medvetna om att en större utomhusgård skapar 

lugnare barngrupper. Vi tycker att på många av de kommunala förskolorna saknas det större 

byggnader av den sort där barnen kan leka olika lekar som bidrar till deras sociala samspel. Vi 

har fått förståelse för att det kan ha att göra med kostnader och negativa besked från 

besiktningsmän. Har barnen endast tillgång till spadar och dylikt skapar det konflikter mellan 

barnen om vem som hade den först eller att spadarna inte räcker till alla. Genom att ha fler 

fasta byggnader istället för lösa material minskas risken för konflikter och tillfällen för barnen 

att leka i harmoni ökar. Vi anser att gården på förskolan bör vara stor och öppen för att barnen 

inte ska konkurrera om utrymme. Det bör finnas vrår där barnen kan vara ifred och samspela 

och utomhusmiljöns olika delar och redskap bör få användas fritt och inte enbart efter hur de 

är tänkta att användas. En stor gård där det finns möjlighet för barnen att få vara ifred bidrar 

till ett bättre socialt samspel och det blir allt färre konflikter. Enligt pedagogerna i 

Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie finns det en begränsning inomhus eftersom man 

vistas mellan fyra väggar och det leder ofta till att det skapas fler konflikter. Knutsdotter 

Olofsson (2003) förklarar att om den vuxnes kommunikation med barnen mest handlar om 

tillsägelser eller medling i konflikter leder det sällan till samtal. Vi håller med Knutsdotter 

Olofsson att om det endast sker tillsägelser till barnen utan samtal och dialog blir det mer en 

envägskommunikation vilket påverkar det sociala samspelet negativt. 

Britta beskriver att hon anser att leken styrs mer av barnens fantasi utomhus än vad materialet 

gör. Genom att vara aktiva pedagoger skulle gården egentligen kunna vara platt men ändå ge 

möjlighet till ett socialt samspel. Grahn (2007) menar dock att med det vilda som kan bestå av 

stenhällar, bäckar och stora gamla träd kan barnet inleda en kravlös kommunikation och 

därmed locka fram många fantasier, vilket vi anser påverkar fantasileken till det positiva och 

det är därmed viktigt att barnen får variation. Alla pedagoger anser ändå att det är 

betydelsefullt med träd, buskar, kuperad mark och en öppen gård som gör att gården blir 

avdelad som i sin tur gör att barnen kan vara ifred och samspela, vilket många av pedagogerna 

anser att de inte har tillgång till i den mån de skulle vilja.  Att förverkliga pedagogernas 
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önskan om att förändra utomhusmiljön genom att få mer kuperad mark, bärbuskar och träd 

kan leda till ett ökat socialt samspel hos barnen.  

Det var endast två förskolor som lyfte fram att barnen hade varit delaktiga i utformningar av 

utomhusmiljön. Det är häpnadsväckande, anser vi, hur lite barnen egentligen är med och 

utformar gården. Hur man ser på barns utveckling och lärande bör vara avgörande för den 

fysiska utformningen (De Jong, 2010). Alla utom två pedagoger berättade att barnen inte hade 

varit med i utformningen av gården. Pedagogerna på förskola A och förskola B berättade att 

barnen hade varit delaktiga i den mån de kunnat. Barnens önskemål och intressen låg till 

grund i utformningen av gården. När man skapar en miljö bör det ses som en självklarhet att 

utgå från barnen framhåller Elm Fristorp och Lindstrand (2012). Utomhusmiljön bör vara en 

plats där barnen kan mötas och samspela och vi anser att barnen ska vara delaktiga i 

utformningen av gården eftersom det är barnen som ska vistas och trivas där. Genom 

intervjuerna framkom det att personalen på de kommunala förskolorna inte har samma 

möjlighet till att utforma sin gård som de vill, till skillnad från de privata. De kommunala 

förskolorna styrs av besiktningsmän som nekar dem olika typer av föremål och byggnationer. 

Vi har därmed fått en förståelse för att det kan vara en anledning till att barnen inte får samma 

förutsättningar att känna sig delaktiga i utformningen på grund av att deras önskemål kanske 

inte kan tillgodoses. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket, 2011) står det att miljön 

ska vara rolig, trygg, lärorik och utmana samt locka till lek och aktivitet. Barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande ska ges utrymme både i inomhus- och utomhusmiljö. 

När vi som arbetar inom förskolans verksamhet har en läroplan att följa blir detta ett dilemma. 

Hur ska vi kunna erbjuda barnen en miljö som inspirerar och lockar, när vi styrs av 

besiktningsmän? Eftersom det inte står beskrivet i läroplanen hur utomhusmiljön på förskolan 

ska vara utformad gäller det att vi som pedagoger är lyhörda mot barnens intressen samtidigt 

som vi ska vara uppfinningsrika och komma fram till olika lösningar och tillföra nya material. 

Annika berättade däremot att de inte har haft något problem med besiktningsmän vilket hon 

tror beror på hennes eget bemötande av dem, samt att deras förskola bedrivs av ett 

föräldrakooperativ vilket innebär att kommunen inte är huvudman utan föräldrarna. Den andra 

privata förskolan som inte är ett föräldrakooperativ har heller aldrig haft problem med att 

besiktningsmän nekat dem olika byggnationer. Vi ställer oss frågan om det beror på att de är 

privata och att kommunen inte har samma ansvar över de förskolorna? Eller beror det endast 

på vilket förhållningssätt personalen har mot besiktningsmännen och hur villig man är att 

förändra sin utomhusmiljö i verksamheten?  

Skillnaden mellan att vara utomhus och inomhus 

 

Samtliga pedagoger berättar att det finns mer utrymme till andra lekar utomhus och att barnen 

får springa och leva om. Om barnen skulle göra likadant inomhus blir det väldigt stökigt och 

det är lätt att de stör andra vilket ses som ett problem. Vi håller med om att utomhus kan 

barnen härja fritt där spring och högljudda läten blir tillåtet. Leken kan därmed fortsätta utan 

att bli avbruten på grund av tillsägelser. Pedagogerna har rätt i att en del lekar får ett större 

utrymme utomhus, vi anser dock att alla sorters lekar går förflytta till utomhusmiljön. Om 

barnens lek kan förflyttas mellan olika miljöer utan avbrott får leken nytt liv och därmed får 

det sociala samspelet en större plats. Vi får medhåll av Blanchet-Cohen och Elliot (2011) som 
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hävdar att utomhusmiljön ger barnen en mängd olika utvecklingsmöjligheter. Utomhus kan 

barn springa, vara högljudda och klättra som oftast inte är tillåtet inomhus.  

Av svaren framgick det att konflikter sker i högre grad inomhus än utomhus, vilket 

pedagogerna tror beror på husets alla väggar som skiljer rummen åt och därför blir det en mer 

påtvingad social samvaro. Vi håller med om att inomhus konkurrerar barnen oftare om 

materialet som finns, medan de utomhus blir en annan stämning på grund av att de har större 

ytor att röra sig på. Erica förklarar att barn som har problem med det sociala samspelet har det 

lättare utomhus, eftersom inomhus blir det fler begränsningar. Vi upplever att utrymmet 

inomhus blir mindre vilket försvårar för barnen att leka flera stycken i en och samma grupp. 

Vi tror därför att leka tillsammans i grupp utomhus gör det enklare för barnen att utveckla de 

sociala färdigheterna. Utomhus krävs det att kunna samarbeta med andra och därigenom 

utveckla en social kompetens. Om utomhusmiljön och närmiljön är varierande bidrar det till 

olika utmaningar som gör att samarbete kan tränas vilket inte inomhusmiljön erbjuder på 

samma sätt (Brügge & Szczepanski, 2011; Szczepanski, 2007; Szczepanski & Dahlgren, 

2004).  

Pedagogerna ansåg att årstiden hade betydelse men en av pedagogerna stod ut lite extra 

eftersom hon såg alla årstider som något positivt, alla hade ett värde och dem alla gav 

variation i arbetet med barnen. Vår åsikt är att en pedagog som finns nära till hands och deltar 

i olika sammanhang vid utevistelsen är viktigt. Som pedagog gäller det att föregå med ett gott 

exempel och motivera barnen att det är roligt att vistas utomhus oavsett väder. Enligt våra 

värderingar finns det inget dåligt väder, utan bara en negativ inställning till att vistas utomhus. 

Vi har förståelse för att alla människor är olika, och därmed tycker olika om att vistas 

utomhus både när det kommer till pedagoger men också barn. Men har man kunskapen om 

utomhusmiljöns positiva effekter så bör det vara ett viktigt skäl till att vilja vistas utomhus. Vi 

menar att detta resonemang handlar om vad vi pedagoger gör det till som vi tidigare nämnt. 

Det gäller att anpassa sig efter vädret och barngruppen och genom att förhålla sig till barnen 

på det sättet kan vi som verksamma pedagoger ge dem möjlighet att utvecklas. Vi får även 

medhåll från Grahn m.fl. (1997) som menar att alla våra årstider inspirerar och utmanar. 

Elisabeth hävdar att det sociala samspelet blir friare på sommaren än på vintern, på grund av 

att vintern endast lämnar förutsättningar för olika snöbyggen eller åka madrass. Hon menar att 

på sommaren upptäcker barnen mer. Vi anser dock att varje årstid bjuder in till nya upptäckter 

och möjligheter. Men att det är vi som pedagog som måste erbjuda barnen en variation av 

lärande. Thulin (2006) framhåller att ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt är 

betydelsefullt för barns lärande. Hon menar att när pedagoger använder sig av öppna frågor i 

samspelet med barnen ges barnen möjligheter att uppmärksamma olika objekt. Doverberg, 

Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att för att kunna förstå och urskilja något 

behövs variation och variation är något en medveten pedagog kan åstadkomma. Genom att 

dela in barnen två och två för att tillsammans skapa till exempel islyktor får barnen samarbeta, 

utbyta tankar och åsikter och därmed bidrar det till att det sociala samspelet stärks. Det 

överensstämmer med pedagogernas åsikter i Szczepanski och Dahlgrens studie (2011) som 

hävdar att utomhusmiljön öppnar för nya möjligheter att känna lust på ett helt annat sätt än 



31 
 

inomhus. Utomhusvistelse gör det lättare att komma till ro när man väl ska vistas inomhus. 

Olika individer och personligheter ges även plats utomhus.  

Pedagogernas beskrivningar av hur de använder utomhusmiljön 

 

Att som pedagog vara närvarande har vi ovan redan beskrivit vikten av. Att få utveckla sin 

kommunkationsförmåga genom samtal med både barn och vuxna är en rättighet som 

läroplanen understryker. För att kunna ställa öppna frågor till barnen och utmana dem i samtal 

och dialog utomhus anser vi att det bland annat krävs att gården och närmiljön lockar till 

samtal och att barngruppen inte är för stor. I intervjuerna med pedagogerna lyftes vikten av en 

liten barngrupp fram och de ansåg att en mindre barngrupp gör det enklare att komma nära 

och vara delaktig i barnens lek, vilket i sin tur öppnar upp för samtal och dialog mellan 

varandra. I arbetet med större barngrupper kände sig pedagogerna mer som en ordningsvakt 

och fann då ingen möjlighet att vara närvarande i leken på samma sätt eftersom det krävs mer 

regler och struktur för att det inte ska bli stökigt. Att få känna sig delaktig i en lekgrupp lyfter 

Lillemyr (2002) fram som något väldigt viktigt, och för att kunna vara delaktig måste man 

kunna kommunicera om vilka villkor som gäller i leken.  

Barn och vuxna blir i samspel med varandra delaktiga i varandras handlingar och deras sätt att 

tänka och tala (Elm Fristorp och Lindstrand, 2012; Lindahl, 1998). Pedagogerna i intervjun 

pekar på vikten av att vara en närvarande pedagog i barns sociala samspel för att kunna gå in 

och vara till hjälp om det skulle behövas. Eftersom det blir mer vanligt att barn spenderar mer 

tid ifrån sina föräldrar anser vi att ett stort ansvar ligger hos oss pedagoger bland annat att vi 

ser till att barnen får möjlighet att vistas utomhus, speciellt eftersom vi inte vet hur många 

barn som vistas utomhus på fritiden. Utomhusmiljön ger möjlighet till att variera sociala 

relationer genom att interagera med kamrater på ett sätt som bidrar till barns sociala 

färdigheter (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011).  

En del som arbetar i de kommunala förskolorna tycks ha svårare att arbeta med 

utomhusmiljön under vinterhalvåret än i de privata förskolorna, de tycker att det är kallt och 

att marken är frusen vilket gör att det finns mindre saker att göra. De känner sig därför mer 

som en övervakare än en medupptäckare. De pedagoger som arbetar i de privata förskolorna 

ser däremot varje årstid som en möjlighet att upptäcka och utforska nya saker tillsammans 

med barnen. Vi antar att det beror på att de pedagoger som väljer att arbeta i förskolor där 

utomhusvistelsen har stor betydelse sedan tidigare har en mer positiv inställning till att arbeta 

utomhus med det sociala samspelet än de pedagoger som söker sig till kommunala förskolor 

där de inte har en specifik profilering. Vi tror att det har med vilken inställning man har till 

utomhusvistelse. Väljer pedagoger att inta rollen som övervakare? Väljer de att vara med i 

barnen lek? Eller väljer pedagoger att ta med barnen på upptäcksfärd? Där råder det skilda 

uppfattningar. Tyvärr tycker vi att pedagogernas positiva förhållningssätt och engagemang 

inte alltid var lika framträdande. Det fanns en motvilja att vistas utomhus på vintern när det 

var kallt, backen var frusen eller när det regnade. Som pedagog är det viktigt att man tänker 

på vilket förhållningssätt och vilken inställning man har. Det gäller att vara en god förebild 

eftersom våra värderingar och arbetssätt speglar av sig på barnen. Om vi visar att vi tycker det 

är tråkigt att vara utomhus på vintern för att det är kallt, då kommer barnen också tycka att det 
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är kallt och frysa. Enligt variationsteorin inbjuds barnen att starta nya lekar där 

kommunikationen tränas om utomhusmiljön är varierad (Doverberg, Pramling & Pramling 

Samuelsson, 2013). Det är en fördel tycker vi att se möjligheterna med alla våra årstider, att se 

fördelar istället för nackdelar och hinder. En pedagog som är öppen för förändring och arbetar 

med lärande i utomhusmiljön bidrar till att uterummet ger möjligheter för det oförutsedda och 

ostrukturerade (Brügge & Szczepanski, 2011; Szczepanski, 2007; Szczepanski & Dahlgren, 

2004).  

På det förskolor där studien genomfördes skedde planering av verksamheten utomhus inte på 

samma sätt som inomhus. Det var dock en förskola som stack ut där pedagogen Annika 

berättade att de tränar barns sociala samspel utomhus genom spontana samlingar, traditionella 

ringlekar eller genom att på olika sätt vara tillsammans ute i samhället. Varför var det så att en 

del förskolor inte planerar sin verksamhet utomhus i samma grad som inomhus? Vi tror att det 

kan bero på invanda mönster och att arbetet i förskolan faller in i en viss kultur, rutiner sitter 

så pass djupt in i väggarna att det blir svårt att gå utanför det som blivit en vana, vilket vi tror 

leder till att barnen bara släpps ut för att leka mer fritt. Vi tycker det är viktigt att den 

pedagogiska verksamheten ska fortsätta även när barnen vistas utomhus. Samlingar på olika 

sätt behöver inte alltid ske inomhus utan det går utmärkt att ha det även utomhus, samma 

gäller styrda aktiviteter som lekar, promenader eller andra sorters utflykter. Pedagogera har i 

intervjuerna nämnt att de ser utomhusmiljön som något viktigt, och inte en plats där barnen 

endast ska rastas. Men om utomhusvistelsen till största del sker genom fri lek, är inte det att 

släppa barnen så pass fria att det nästan blir en plats där barnen rastas? De som arbetar i de 

privata förskolorna planerade deras verksamhet utifrån vädret och lät sig inte styras av rutiner 

eller annan personlig planering. Planerade aktiviteter ska användas och utvecklas utifrån 

barnen intressen och pedagogerna ska utgå från läroplanen. Som pedagog är det viktigt att 

lyssna på barnens frågor, och har man ett förhållningssätt där man är villig att dela en 

personlig känsla av förundran får man barnen lättare att vilja lära sig. Genom att vara en 

lyhörd pedagog och låta barnen vara fria skapar man en mer variationsrik miljö, vilket stärker 

barns nyfikenhet och där det blir tillåtet att ta med sig typiska innesaker ut och tvärtom. 

(DeBord, Hestenes, Moore, Cosco & McGinnis, 2002).  

Av svaren framgick det även att två pedagoger delar in barngruppen i ålder för att de anser att 

de då får ut det mesta för barnen i det sociala samspelet. En pedagog förklarar däremot att 

man inte alltid ska dela in i grupper efter ålder eftersom alla lär av varandra, yngre som äldre. 

Att åldersanpassa barngrupperna tror vi inte gynnar barnens sociala samspel i en positiv 

riktning alltid. Vi tror att en blandad grupp kan bidra till olika erfarenheter som delas mellan 

varandra på så sätt blir spektrumet av det sociala samspelet bredare. Omgivningen har en 

mycket viktig roll i utvecklingen av barns sociala samspel. När barn uppfattar eller förstår 

olika sociala relationer, förstår de samtidigt andras tankar, känslor och avsikter. (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Om man tillåter en åldersblandad barngrupp får barnen helt andra 

förutsättningar att ingå i sociala relationer där utvecklingen av språk, oskrivna regler och 

känslor sker. Utvecklingen av förmågan att förhandla med andra, komma överens och 

samarbetsförmågan stöds genom att få möjlighet till att socialisera sig med andra barn och 

vuxna (DeBord, Hestenes, Moore, Cosco & McGinnis, 2002). 
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Miljöns betydelse för det sociala samspelet 

 

Enligt våra tolkningar av empirin anser vi att de pedagoger som blivit intervjuade är väl 

medvetna om utomhusmiljöns betydelse. Samtliga pedagoger anser att gården är en stor del 

av den pedagogiska verksamheten och inte bara ett ställe där barnen ska rastas. Barnen kan i 

utomhusmiljön röra sig fritt och utföra aktiviteter utan att störa någon annan. Vi anser att 

utomhusmiljön på förskolan är en lärande miljö, en miljö som stimulerar barnen till att 

utveckla sitt sociala samspel i leken. Det sociokulturella perspektivet lyfter fram att 

människan blir delaktig i kunskaper och erfarenheter genom att samspela med andra. Det är 

kommunikation och interaktion som är nycklarna till barns utveckling och lärande. (Säljö, 

2012) Om barn har tillgång till en varierad utomhusmiljö leker de mer variationsrikt, vilket 

bidrar till en högre lekkvalitet (Szczepanski, 2007). Det sociala samspelet ingår ständigt i den 

fysiska miljön. Utemiljön växlar mellan att vara en zon för barns fria lek och en miljö för 

lärande (De Jong, 2010).  

Pedagogerna såg närmiljön som en viktig del att nyttja för att barnen ska bli trygga i det som 

finns utanför gården. Barnen finner ro till att hitta olika lekar, speciellt i skogen där fantasi 

och kreativitet får en stor plats. Vi anser att leken har en stor betydelse för barns sociala 

samspel och som Bruce (2010) beskriver är leken en plats där gemenskap bildas mellan vuxna 

och barn, där de ger varandra utmaningar och bekräftar varandra och där barnen får utlopp för 

sina egna fantasier. Leken är en aktivitet som ger barnen en social kompetens som ingen 

annan aktivitet kan göra enligt Knutsdotter Olofsson (2003). Hon menar också att social 

kompetens inte bara är något man får ut av leken utan även något som krävs i den.  

I en naturpräglad utomhusmiljö anser vi att nya lekar kan växa fram och om vi pedagoger 

utformar förskolans miljö så att den är stimulerande, uppmuntrar vi samtidigt barnen att 

utveckla sin sociala kompetens genom att bjuda in till olika utmaningar, vilket också skapar 

ett naturligt sätt för barnet att bygga upp en tilltro till sin egen förmåga. En förutsättning för 

att delta i ett socialt sammanhang är att barnet trivs med sig själv (Grindberg & Langlo 

Jagtoien, 2000). Vi anser att om barnen känner sig trygga med sig själva kan de lättare ta 

kontakt med andra vilket gynnar det sociala samspelet. I interaktion med andra skapas 

förutsättningar för dialoger och samarbete. Barnen får chans att utforska, fråga och utveckla 

teorier om hur saker och ting fungerar i utomhusmiljön. Utomhusmiljön utökar barns 

spontana utforskande, rörelse och berikar interaktionen (DeBord, Hestenes, Moore, Cosco & 

McGinnis, 2002) 

Vi tycker att fler fasta byggnader och mer växtlighet skulle ge barnen goda möjligheter att 

vidareutveckla leken och därmed även det sociala samspelet. Grahn m.fl. (1997) redogör för 

att nya lekar växer fram i en utomhusmiljö med natur. De menar att naturmiljöer är 

betydelsefulla för att utvecklas kognitivt, verbalt, socialt och även emotionellt. Därför anser vi 

att lek utomhus, speciellt i naturmiljö är viktig för barns utveckling av det sociala samspelet i 

leken. Två av pedagogerna berättade att sandlådan utgör en plats där barnen kan mötas, 

speciellt för de yngre barnen. Att ha en lekplats som är centralt placerad på förskolegården 

menar Elm Fristorp och Lindstrand (2012) får barn att känna sig välkomna att delta i 

interaktionen med andra.  Hur förskolegården är utformad har betydelse för hur barn upplever 
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gemenskap. Hur många barn som kan vistas i de olika byggnaderna på förskolan samtidigt 

avgörs av dess storlek och har därför en betydande roll för barns lekgemenskap och deras 

utveckling av sociala relationer De Jong (2010). Vi tror att en stor sandlåda där alla barn får 

plats och som är centralt placerad på förskolegården inbjuder alla barn att delta och bidrar 

därmed till barns sociala samspel mellan varandra.  

Vi tycker att när materialet i utomhusmiljön får användas fritt bidrar det till friare lekar, och 

blir därmed inte lika styrt. Att använda sig av material fritt kan även beskrivas som 

affordance, vilket bidrar till att barnen uppfattar sin omgivning som meningsfull. De lämnas 

friare och materialet ger upphov till spännande möjligheter. (Elm Fristorp Lindstrand 2012; 

Änggård, 2009) Vi tror att när man arbetar med barn utomhus är utomhuspedagogiken ett 

pedagogiskt verktyg som bidrar till ett varierat lärande och enligt NFER (2005) bidrar 

utomhuspedagogiken till en social utveckling. En stor del av vår kommunikation är inte 

verbal utan sker via känsel, lukt, smak och kroppspråk och det är därför viktigt att knyta an 

sinnena till andra kommunikativa miljöer (Szczepanski, 2007)  

Pedagogernas syn på sin egen roll i det sociala samspelet 

 

I studien som Grahn m.fl. (1997) genomfört förklarar han att pedagogernas inställning till 

utomhusmiljön speglar deras sätt att arbeta tillsammans med barnen. Genom att miljön var 

varierande bidrog det till att pedagogerna blev väldigt utforskande tillsammans med barnen 

och gården skapade möjligheter till en lärandemiljö till skillnad från den förskola som låg i 

stadsmiljö. Gården hade begränsat utrymme vilket ledde till att konflikter uppstod och gården 

gav inte tillfällen för utforskande eller möjlighet för barnen att utmanas. Pedagogerna verkar 

ha en tillbakadragen roll i barnens lek. Samspelet med barnen fanns i stort sett endast vid 

tillsägelser eller medling av konflikter. Att vara med i barnens lek anser vi inte alltid att det 

finns behov av eftersom det kan störa barnen mer än att stödja. Därför är det viktigt som 

pedagog att vara lyhörd och se när det verkligen behövs en stödjande hand. Det gäller att ha 

den förmågan att väga för och nackdelar och hitta balansen. Elisabeth på förskola E anser att 

det är viktigt som pedagog att se barnen som kompetenta och kunna avgöra när man ska gå in 

i en lek. Hon tycker att när barn tillåts att lösa konflikter på egen hand främjas det sociala 

samspelet genom att de får öva att ta hand om sina egna tankar och sitt agerande. För att barn 

ska få möjlighet att interagera i en bättre miljö utomhus blir vår slutsats att kommunala 

förskolor borde rekrytera fler uteintresserade pedagoger till sina förskolor vilket kan bidra till 

förbättringar av utegården.  

Som pedagog räcker det inte att enbart genom sin närvaro skapa förutsättningar i en fattig 

miljö, lika lite som en rik miljö kan ge den trygghet som krävs för att barn ska kunna ge sig 

hän i leken (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). Vi tror att barns olika 

färdigheter och deras sociala samspel tränas när barnen vistas i en utomhusmiljö som ger 

inspiration. När barn deltar i fysiska aktiviteter bidrar det till en positiv utveckling för det 

sociala samspelet. Ett exempel kan vara när man går på utflykter, där man i grupp tränar på 

sin sociala förmåga genom samtal och dialoger med varandra. Grindberg och Langlo Jagtoien 

(2000) menar att lära sig fungera i grupp och kommunicera med andra barn är nära 

sammanflätade.  
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En bra miljö är betydelsefull för att utveckla barns kognitiva, verbala, sociala och emotionella 

kompetenser. En av det viktigast platserna för samspel är i förskolans verksamhet, där barns 

samspel i och med den sociala och fysiska miljön är grunden för lärande och utveckling 

(Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997; De Jong, 2010). 

Slutsatser och implikationer för professionen 

Genom vår studie kan vi konstatera att utomhusmiljön har en betydande roll för barns sociala 

samspel och där även leken kan finna nya former att infinna sig i. Överlag tycker vi att de som 

arbetade inom de privata förskolorna verkligen nyttjade både förskolegården och närmiljön på 

ett för barnen fördelaktigt sätt, som främjade både leken och barns sociala samspel. Vi önskar 

att även de som arbetar inom de kommunala förskolorna hade varit en aning mer engagerande 

till att nyttja sin gård i större utsträckning och att de hade tagit tillvara på det den erbjuder 

med en större målmedvetenhet. Vi tycker självklart att de är på god väg och alla har en stark 

vilja att både nyttja utomhusmiljön och förändra den, vilket vi upplever som glädjande. Det är 

förstås synd att pedagogernas positiva inställning till utomhusmiljöns förbättring ska nedslås 

av negativa besked från olika besiktningsmän och ekonomiska förutsättningar. Studien har 

givit oss en förståelse för hur utomhusmiljön bör vara utformad för att främja barns sociala 

samspel men även hur pedagoger bör arbeta i den.  

Barns samspel stärks om pedagogerna uppmuntrar och finns där som stöd. Även barns lek blir 

mer lustfylld när den sker i samspel med andra. Genom att skapa en miljö som förebygger 

konflikter gynnar det barnen ur flera olika aspekter. 

I läroplanen står det att barnen ska ha inflytande i verksamheten och vara delaktiga i beslut 

som tas, därmed borde de flesta förskolegårdar vara varierade eftersom alla barn är olika och 

har olika behov som då ska tillfredställas. Att utgå från barnen när man skapar en miljö bör 

ses som en självklarhet. Utomhusmiljön bör vara en plats där barnen kan mötas och samspela. 

Forskningen betonar ofta vikten av utomhusmiljöns betydelse ur hälsosynpunkt och kroppens 

motoriska utveckling, men sällan om utomhusmiljöns betydelse för andra positiva effekter 

som den ger. Vi hoppas att vår studie ska ge inspiration till verksamma pedagoger, blivande 

förskollärare och förskolechefer som ett verktyg för att skapa en bättre utomhusmiljö för 

barnen. 

Förslag på fortsatt forskning 
 

Våra förslag på fortsatt forskning är att genomföra en djupare studie med hjälp av 

observationer för att få syn på om pedagogernas utsagor skiljer sig från det som sker i 

verkligheten. Det skulle även vara intressant att få ta del av föräldrars tankar kring 

utomhusmiljöns betydelse samt även hur barnen i förskolan upplever utomhusmiljön.  
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 



 
 

 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

Vilken vana har du av att vistas utomhus? 

 

UTOMHUSMILJÖNS UTFORMNING 

Vilka möjligheter har ni till utomhusvistelse? 

Hur anser du att gården bör vara utformad för att stimulera till barns sociala samspel? 

Saknar ni något på er förskolegård? 

På vilket sätt är miljön utformad för att ge möjlighet till ett socialt samspel?   

 

Följdfrågor: 

Skulle den kunna se ut på något annat sätt? 

Finns det ställen där barnen kan vara ifred och samspela? 

Har barnen varit med och utformat gården eller det som finns på gården? 

Hur hade du velat att den ultimata utomhusmiljön skulle se ut hos er för att den skulle fungera 

som ett verktyg för lärande och hur skulle du då beskriva den? 

 

UTOMHUSMILJÖNS BETYDELSE 

Vad är utomhusmiljö för dig? 

Vad anser du att utomhusmiljön har för betydelse i er verksamhet? 

 

Följdfråga: 

Hur passar utomhusmiljön på er förskola för att arbeta med socialt samspel? 

Kan den fungera som ett pedagogiskt verktyg? 

Kan den fungera för socialt samspel? 

Skulle något kunna bli bättre? 

Vad anser du om sambandet mellan utomhusmiljön och barnens lärande? 

 

UTOMHUSVERKSAMHETEN SOM ETT VERKTYG FÖR SOCIALT SAMSPEL 

Hur planerar ni verksamheten för att bidra till barns sociala samspel utomhus? 

 

Följdfrågor: 

Hur använder ni er av de möjligheter som finns tillgängligt för er? (Avser gården) 

Hur brukar ni arbeta med barnen utomhus för att utveckla deras sociala samspel? 

Vilken betydelse har du i det samspelet? 

 

Vilka strategier använder du dig utav för att utveckla barnens sociala samspel? 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Följdfråga: 

Arbetar du olika beroende på barngruppen om den är stor liten, och hur barnen agerar?   

Hur arbetar du med barnen utomhus för att utmana och locka till socialt samspel i relation till 

leken? (Använder du dig av fri lek? Planerad lek? Utflykter?) 

 

Hur tycker du att utomhusmiljön fungerar som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla barns 

sociala samspel? 

 

Följdfrågor: 

Anser du att det finns någon skillnad mellan att vara utomhus och inomhus? Fördelar? 

Nackdelar? 

Hur uppträder barnen? Uppträder det olika om de är inomhus eller utomhus? 

Finns det barn som föredrar att vara inomhus framför utomhus och tvärtom? 

Anser du att årstiden har betydelse? 

Hur ofta och hur länge är ni ute per dag? 

Något mer att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


