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1. Inledning  

I föreliggande studie undersöker vi förskollärares syn på utomhusmiljön i förskolans verksamhet 

och hur förskolegårdens utformning kan påverkar barns möjlighet till lek- och lärande. Studien är 

viktig eftersom 85% av Sveriges alla barn i åldern 1-5 år och 95% av 4-5 åringarna är inskrivna i 

förskola, enligt Skolverkets statistik från förskolan (Skolverket 2019). Det innebär att största delen 

av Sveriges barn vistas och spenderar stor del av sin tid i förskolans verksamhet. Studien är även 

viktig eftersom den fysiska miljön har inverkan på barns utveckling och lärande och det är av stor 

betydelse hur verksamhetens pedagogiska miljö är utformad. Enligt (SKL, 2018) leder detta till ett 

behov av kunskap om hur miljön i förskolan mest fördelaktigt kan användas för att ge 

förutsättningar åt barns utveckling och lärande. Efter att vi uppmärksammat under vår 

förskollärarutbildning att utomhusmiljön ofta inte prioriteras i samma utsträckning som förskolans 

inomhusmiljö valde vi till vårt examensarbete att utforska fokusområdet närmre. Genom denna 

studie vill vi öka medvetenheten kring olika faktorers betydelse för hur utformningen av förskolans 

utomhusmiljö stärker barns lek- och lärande. Vi hoppas att med denna studie kunna få nya 

kunskaper och kompetenser som vi kan tillämpa i vår yrkesroll som förskollärare, men även kunna 

göra verksamma förskollärare uppmärksamma på utomhusmiljöns och förskolegårdens betydelse 

för barns lek- och lärande. 

Bakgrund 

Under senare år har den svenska förskolans fysiska miljö allt mer kommit i fokus, inte minst utifrån 

att förskolan har ett uppdrag att främja utveckling och lärande för de barn som deltar i 

verksamheten. I uppdraget ingår även att verksamheterna ska utforma miljöer som stödjer barns 

delaktighet och inflytande, samt erbjuda en miljö som är trygg, öppen, innehållsrik och inbjudande 

vilket Skolverket (2018) framhåller. Ärlemalm-Hagsér (2008) skriver att det finns ett antal 

forskningsstudier som berör förskolans fysiska miljö, men utomhusmiljöns innehåll har inte 

synliggjorts i samma utsträckning som förskolans övriga miljöer. I förskolans läroplan står det att 

de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2018, s. 

16). Barnens intressen och behov bör alltså vara i fokus när förskollärare planerar miljön i 

verksamheten, detta framhålls även i FN:s konvention om barns rättigheter. Barnkonventionen: 

FN:s konvention om barnets rättigheter (2009) är ett rättsligt bindande avtal som fastslår att barn 



 

7 

 

är individer med egna rättigheter. Som en del av barns rättigheter har alla barn rätt att få uttrycka 

sin mening i frågor som rör dem och få dessa uttryck respekterade. Enligt förskolans läroplan 

(Skolverket 2018) ska miljön vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och 

utforska sin omvärld, samt stödja deras kommunikation, utveckling lek och lärande. Förskolans 

miljö ska erbjuda varierande aktiviteter i olika sammanhang. När barn får många valmöjligheter 

ökar deras förutsättningar att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Vidare står det i 

förskolans läroplan att utbildningen ska planeras och genomföras på ett sätt som främjar barnens 

utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska även erbjuda barnen en god miljö och en väl 

avvägd dagsrytm där både vila och aktiviteter anpassas efter deras behov och vistelsetid i 

verksamheten. Förskolans miljö ska likaså inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor 

och intressen (Skolverket, 2018).  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på utomhusmiljön i förskolans verksamhet, 

och hur förskolegårdens utformning påverkar barns möjlighet till lek- och lärande.  

 

Utifrån studiens syfte ställs följande forskningsfrågor: 

● Hur uttrycker förskollärare att förskolegårdens utformning kan bidra till barns utveckling 

och lärande? 

 

● Hur uttrycker förskollärare att de skapar lustfyllda lärmiljöer utomhus? 
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1.2 Definition av begrepp  

Här presenteras begrepp som återkommer i studien. Dessa begrepp är lekmiljö, lärmiljö, 

pedagogisk miljö och utomhuspedagogik.  

 

Med lekmiljö menar vi förskolans fysiska miljö där barns lek sker. Förskolegården ses i den här 

studien som en pedagogisk miljö, en lärmiljö, en miljö där lärande sker genom interaktion mellan 

barn och förskollärare i verksamheten, i samspel med miljön de befinner sig i tillsammans. 

Förskolegården ses som en trygg miljö som främjar barns utveckling och lärande. En miljö där 

barnen får den vägledning och stimulans som de behöver, en miljö som är anpassad och tillgänglig 

efter barnens behov. En lärmiljö är den plats barnen spenderar sin tid på i vardagen, där pedagogisk 

verksamhet bedrivs, skriver Björklid (2005). Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski (2007) 

skriver att utomhuspedagogik framförallt handlar om upplevelsebaserat och platsbaserat lärande 

utomhus. vidare skriver författarna att utomhuspedagogik handlar om att se ett samband mellan 

hälsa, lärande och barns lek. Författarna skriver även att när man befinner sig i utomhusmiljön 

förbinds känsla, handling och tanke, och bildar en helhet för barnet (Dahlgren, Sjölander, Strid & 

Szczepanski 2007).  

 

Vi har valt att använda formuleringen förskollärare väl medvetna om att det arbetar fler 

personalkategorier i förskolan. Valet har vi gjort eftersom vi själva läser till förskollärare, och 

eftersom vi har valt att studera förskollärare till studien. Även eftersom den reviderade läroplanen 

har förtydligat förskollärares uppdrag, har det fallit oss naturligt att använda den benämningen i 

vår studie.  
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2. Litteraturdel med forskningsöversikt  

Här presenteras litteratur och tidigare forskning som är relevant för vår studie och dess syfte. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar lyfter vi forskning och litteratur inom området. 

Problemområdet placeras in i ett existerande forskningsfält, där vi beskriver tidigare och aktuell 

forskning inom området.  

2.1. Utomhusmiljöns betydelse för barns lek och lärande 

Förskolegården utgör en helt annan lek- och lärmiljö än inomhusmiljön i förskolans verksamhet 

skriver, Elm Fristorp & Lindstrand (2012). Författarna menar att på förskolegården sker oftast 

barns meningsskapande utifrån barnens egna intressen. Miljöns utformning och vad den erbjuder 

för material och möjligheter får betydelse för hur barnen i verksamheten begränsas eller ges 

möjligheter till lärande och utveckling, genom fantasi och kreativitet samt lusten att lära (Barr, 

Nettrup & Rosdahl 2011; Björklid, 2005; Sandberg 2008). Björklid (2005) skriver att den fysiska 

miljön i förskolan utsänder både begränsningar och möjligheter för lek- och lärande, om miljön är 

uppbyggd som otillräcklig, otrygg och inte stimulerande nog visar det sig att barn inte utforskar 

och leker i miljön som de annars skulle. Vilket i sin tur blir avgörande för barnens utveckling och 

lärande. För att förskolan ska kunna bedrivas mot de mål som finns i styrdokument har miljöns 

utformning betydelse för hur pass mycket barnen inspireras i de olika miljöerna, där det är barnens 

intressen och kunskaper som ska influerar hur miljön framställs. För att det ska uppstå möjligheter 

till ett aktivt utforskande och kunskapsinhämtning behövs en inspirerande miljö som inte bara ger 

barn möjlighet att fundera och uppleva utan också att agera skriver Dahlberg & Åsén (2011).   

Lek i utomhusmiljöer erbjuder stora och annorlunda möjligheter för barn att utforska 

omgivningarna utifrån sina egna förutsättningar och utifrån sin utvecklingsnivå. En kreativ 

lekerfarenhet ger barn chansen att prova sina förmågor, prova nya idéer och söka utmaningar som 

inte kan ske i andra miljöer (Brodin & Lindstrand, 2008). Vidare menar Brodin & Lindstrand att 

barn tycker om att leka på undanskymda platser där förskollärare inte har full insyn på vad de gör, 

på dessa platser lär barnen sig att samspela med varandra och med föremål. Utomhusleken 

stimulerar även barnens sinnen och främjar det informella lärandet, naturen med sin rikedom 

erbjuder stora möjligheter till lärande menar Brodin & Lindstrand (2008).  
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Lindstrands studier visar att barn lär sig att samarbeta och utveckla sin kommunikativa och sociala 

förmåga i utomhusmiljön. Lindstrand hävdar att förskolegårdens design och utformning har stor 

betydelse för barns utveckling och lärande inom olika områden, däribland motorik och sociala 

relationer. Vidare skriver Lindstrand att förskolegården måste vara lockande, stimulerande och ge 

barnen utmaningar, det vill säga miljön bör erbjuda något speciellt för att bidra till barns utveckling 

och lärande (Lindstrand 2005 se Sandberg 2008). 

Björklid (2005) skriver att forskning om lek- och lärmiljöer utomhus till stor del handlar om 

möjligheter, det vill säga möjligheter till lek, lärande och utveckling. I utomhusmiljön är 

begränsningarna färre och barnen har utrymme att röra sig fritt på större ytor, till skillnad från i 

inomhusmiljön. I utomhusmiljön har barnen plats och möjlighet att springa, hoppa och klättra 

vilket ger barnen en känsla av frihet, en positiv känsla som förstärks vid utomhusvistelse (Björklid, 

2005). Brodin och Lindstrand (2006) skriver att barn inte behöver lika mycket färdigt lekmaterial 

i utomhusmiljön, de hävdar att barnen kan använda sig av material som finns naturligt i naturen. 

Material som utgör en naturlig del av barns lekmiljö utomhus är bland annat vatten, grus, pölar, 

plankor, träd och buskar. 

I Sverige talar vi ofta om utelekens hälsofrämjande effekter och om risken att drabbas av 

infektioner och sjukdomar minskar om barn får vara ute och leka. Förskolor har som rutin att låta 

barnen vistas utomhus delar av dagen skriver Björklid (2005). Vidare skriver Björklid att forskare 

ofta betonar vikten och betydelsen av förskolebarnens utevistelse för att det ger barnen möjlighet 

att utveckla och upptäcka världen runt omkring sig.  

White (2004) talar om flera positiva faktorer kring hur utomhusmiljön påverkar barns utveckling- 

och lärande. En grundläggande medverkande kraft av att barn vistas i utomhus är deras upplevelser 

i naturen, som har en positiv inverkan av känslan av förundran och motivation för ett livslångt 

lärande. När barn leker i naturmiljöer får lekens innehåll en större variation av fantasi och 

kreativitet som främjar deras språk- och samarbetsförmågor. Naturmiljöer är även betydelsefulla 

för barns utveckling och lärande av självständighet och oberoende, samt har en positiv inverkan på 

stress och hjälper barn att hantera motgångar. De främjar även barns kognitiva utveckling till följd 

av en utveckling av deras medvetenhet, observations- och resonemangsförmåga. Barn som leker 

regelbundet i naturmiljöer påvisar en mer utvecklad motorik, koordinationsförmåga, samt en större 

smidighet och balans och är inte sjuka i samma utsträckning som barn som vistas mycket inomhus. 

En social aspekt av lek i en mångfaldig naturmiljö är att det bidrar till mer positiva känslor om 
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varandra och på så vis minskar förekomsten av diskriminering inom barngruppen. White (2004) 

betonar även hur barn i dagens samhälle som blir allt mer digitaliserat, blir mer frånkopplade från 

den naturen oss dess miljöer, då det virtuella ersätter det verkliga. White beskriver vidare att detta 

kan medföra att barn riskerar att förlora förståelse, kunskap och uppskattning av naturen, och denna 

förlust av naturen leder på sikt till naturens förlust. 

Aziz & Said (2012) vetenskapliga studie presenterar en sammanställning av 30 studier som sträcker 

sig från år 1985 till 2010, som innefattar barns användning av utomhusmiljöer. De aspekter som 

uppmärksammas inkluderar faktorer som påverkar barns användning av utomhusmiljöer, hur barns 

platsreferenser (hur människor förhåller sig till sin omgivning genom förståelse och utforskande), 

samt hur barns lekbeteenden i utomhusmiljöer påverkar deras utvecklingsbehov, fysiska och 

sociala faktorer. Under de senaste åren har det växt fram ett allt större intresse och diskussioner 

kring barns lek i utomhusmiljöer, både som ett behov men även de yngre barns rätt att leka i 

utomhusmiljö som en central del för deras välbefinnande. Författarna menar att forskning som tar 

hänsyn till barns rättigheter att leka i utomhusmiljö, har utvecklat undersökningar kring barns 

lektbeteenden och deras interaktion med utomhusmiljön. Dessa undersökningar har i stor 

utsträckning uppkommit utifrån en rad olika fenomen som hindrar barns lekupplevelser i 

utomhusmiljöer. Däribland hastig urbanisering, ökad gatutrafik, påtryckning från 

utbildningsprestanda, den tekniska utvecklingen samt en bristande medvetenhet kring lekens 

betydelse för barns utveckling och välbefinnande. Forskningen visar att barn måste ges tillgång till 

en utomhusmiljö som fängslar dem, utmanar dem och ger möjligheter för dem att observera, locka 

uppmärksamhet, engagera sig i samt att de ges möjlighet att leka tillsammans. Barn behöver även 

ges frihet att utforska och tillfredsställa deras nyfikenhet kring världen. Barns möjlighet att vistas 

i utomhusmiljöer är betydelsefullt för utvecklingen av deras motoriska och kognitiva färdigheter 

och sociala förmågor. Utomhusmiljöer kan erbjuda barn rika tillgångar av stimulans och 

möjligheter som stödjer barns lek och utforskande (Aziz & Said, 2012). 

Genom ett medvetet arbetssätt i förskolans verksamhet där barnen får möjlighet att vara en del av 

meningsfulla och lustfyllda situationer i utomhusmiljön, skapar förutsättningar för barnen att 

utveckla ett varsamt förhållningssätt till naturen och närmiljön, som i sin tur leder till en hållbar 

utveckling. Begreppet hållbar utveckling myntades i arbetet inom Bruntlandkommissionen, som 

FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Kommissionen definierar hållbar utveckling som ”en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”. En rik utevistelse med autentiska situationer främjar barnens lärande 
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och naturen är en enastående, mångdimensionell miljö som hela tiden förändras efter årstiderna. 

Alla smaker, dofter, synintryck och känselintryck skapar intresse för att utforska (Barr, Nettrup & 

Rosdahl, 2011). Miljöfrågor får stor uppmärksamhet i dagens samhälle, ofta handlar det om hur vi 

ska skapa en hållbar utveckling. Ju tidigare barn blir medvetna om sin närmiljö och omgivning, lär 

de sig att värna om den, desto tidigare skapar barnen ett hållbart förhållningssätt som i framtiden 

kan leda till ett vidgat miljötänkande. Barn som får uppleva en lustfylld, meningsfull och lärorik 

miljö, med en rikedom av olika djur- och växtarter, kommer att värna om, försvara och bevara 

denna miljö skriver Barr, Nettrup & Rosdahl (2011). 

Människokroppen är skapad för rörelse och rörelse finns som ett grundläggande behov hos barn. 

Barn behöver vara i rörelse för att leka, för att lära och för att hålla sig friska. Förskolans läroplan 

lägger stor vikt vid att barn ska få uppleva glädje över att vara i rörelse och få positiva upplevelser 

och erfarenheter av olika typer av fysisk aktivitet. Både som utgångspunkt för trivsel, 

förutsättningar för lek och inlärning, samt med tanke på att kunna ta till vara sin egen hälsa skriver 

Jagtøien et al., (2002).  

Förskolans verksamhet har ett stort ansvar när det gäller att ge alla barn glädjefyllda ögonblick 

utifrån var och ens förutsättningar, för att på så sätt bygga en stabil och stadig grund som barnen 

kan stå på när det kommer till rörelse och fysisk aktivitet. Extra viktigt och betydelsefullt är det då 

vi i dagens samhälle är betydligt mer stillasittande än vad våra kroppar är skapta för enligt Sollerhed 

(2017). Forskning visar att fysisk inaktivitet kan leda till sämre hälsa och sjukdom vilket inte 

gynnar individen inte heller samhället, vilket i sin tur inte bidrar till en hållbar utveckling. 

Forskning och studier visar även att regelbunden fysisk aktivitet motverkar eller försenar 

uppkomsten av flertalet av våra vanligaste folksjukdomar (Ekblom-Bak & Hellenius 2010). 

Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet, särskilt i barndomen är viktigt för barns 

hälsosamma tillväxt och främjar uppfattning, koncentration och inlärningsförmåga samt deras 

motoriska utveckling. Bildning av grundläggande motoriska färdigheter spelar en viktig roll i 

barndomen då motoriska förmågor är har betydelse för den fysiska konditionen och lägger grunden 

för en aktiv livsstil. Grundläggande motoriska förmågor har en positiv inverkan av deltagandet av 

fysisk aktivitet som sker under barn- och ungdomsåren. Fysisk inaktivitet och outvecklade 

motoriska förmågor kan istället leda till sjukdom i tonåren och vuxen ålder. Det är därför av 

betydelse att främja barns fysiska aktivitet menar Lämmle, Kobel, Wartha, Wirt & Steinacker 

(2016).  
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2.2. Lekens betydelse för barns utveckling och lärande  

Öhman (2019) beskriver begreppet lek som något som omfattar alla beteenden, processer eller 

aktiviteter som påbörjas, struktureras och kontrolleras av barnen själva. Lek sker när som helst och 

var som helst där möjlighet ges. Öhman menar även att förskollärare kan skapa miljöer där lek äger 

rum, men att leken drivs av barns inre motivation och utförs för barnens egen skull. Det som 

karaktäriserar lek är glädje, ovisshet och att leken kan uttryckas i oändliga former, både individuellt 

och i grupp. Lek är en grundläggande och livsviktig faktor av barndomens förnöjelse och en central 

del av barns sociala, fysiska, kognitiva, emotionella och andliga utveckling. Öhman (2019) uppger 

att de bästa förutsättningarna för lekande är att barn har tillgång till utrymmen och att det finns tid 

att leka fritt i skiftande miljöer.  

 

Forskning visar att det finns en stark koppling mellan egenskaperna hos den fysiska miljön såsom 

storlek, lustfyllda aktivitetsutrymmen och en god kvalitet av utomhusleken, då det har en stark 

effekt på barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Forskning visar även att barns 

lekbeteenden i utomhusmiljöer ofta innehåller en högre grad av kreativitet och problemlösning, 

vilket kan bero på tillgången av en mångfald av material och redskap som finns tillgängligt i 

utomhusmiljön, som hjälper barn att utveckla ett mångsidigt lekbeteende. Därför bör naturmaterial 

som stenar, vatten, växter, lera, kvistar och grenar integreras i utomhusmiljöns lekmiljöer för att 

stärka barns utveckling och lärande samt för att stödja barns anknytning till naturen (Ahmetoglu, 

2019) 

 

Lek är enligt forskning kärnan för barn att få lärdom kring omvärlden. I leken kan barn utveckla 

sina sociala färdigheter genom att delta och samarbeta med kamrater och vuxna genom låtsaslek. 

Ömsesidigt lekande berikar barns perspektivtagande och stärker empatin för andra, vilket lägger 

grunden av de färdigheter som behövs för att skapa och upprätthålla vänskap som barn har 

användning av under hela sin livslängd. Olika typer av lekmiljöer ger möjlighet till olika 

utvecklingsmöjligheter hos barn. Traditionella lekplatser betonar fysisk och motorisk utveckling 

men medför inte den mångfald av möjligheter att lära om naturen som naturmiljöer gör. Inom 

förskolans finns det en allmän strävan mot att erbjuda barn en förskolegård som i större 

utsträckning innehåller naturmiljöer vilket ger förutsättningar för barns utveckling av sensoriska- 

och observationsförmågor, samt deras kreativa tänkande. Aktiviteter i naturen ger även direkta, 

meningsskapande och multisensoriska interaktioner med naturliga element, växter och djurliv där 

barn ges möjlighet att observera djur och växter, känna doften av regn och jord, lyssna på fåglarna 
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och vinden, känna strukturen på stenar och trädbark och smaka på bär, örter och frukter (Acar & 

Torquati, 2015).  

 

Forskning visar att sociodramatisk lek erbjuder en mängd inlärningsmöjligheter för barn. När barn 

deltar i lek med andra förhandlar de ofta om verkliga och föreställda världar och skapar likt ett 

manus för att dramatisera deras tänkande och förståelse. I denna typ av aktivitet riktar barn 

uppmärksamhet, använder leksaker och rekvisita på symboliska sätt för att utveckla olika 

lekscenarier. Under dessa leksituationer kan barn experimentera med skrift, läsning och tal för att 

utveckla en djupare förståelse kring läskunnighet i meningsfulla sammanhang. I den 

sociodramatiska leken kan barn enkelt på ett kreativt sätt röra sig mellan olika 

kommunikationsmedel såsom muntligt tal, föremål, gester, kroppsspråk och handlingar för att 

förmedla lekens huvudsakliga budskap. För att en sociodramatisk lek ska ges goda förutsättningar 

behövs ett utbud av resurser som barn kan använda som stöd i deras framförande av upplevelser 

och uppfattningar om verkligheten. Dessa resurser i form av olika material och redskap utvidgar 

och förstärker även barnens budskap i leken och används på ett kreativt sätt av barnen för att 

utarbeta olika lekscenarion (Bengochea, Sembiante & Gort, 2018).  

 

De möjligheter som visar sig i samband med att exempelvis ett objekt eller en miljö används av 

barnen som ett hjälpmedel i deras meningsskapande, kan beskrivas som Affordance. Exempelvis 

om ett barn använder en pinne som svärd när de leker riddare, ligger pinnens affordance i dess 

egenskaper till att användas som just svärd. Dessa objekt eller miljöer som barnen använder riktar 

sig inte emot hur de bör användas som resurs, utan fokuset ligger på användandet av materialet och 

hur de blir till en resurs vid tillfället de används. I förskolans utomhusmiljö erbjuds oändligt många 

möjligheter för barn att intresseras och engageras av sådant som inte nödvändigtvis planerats när 

miljön utformats (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012).   

Leken och lärandet tillhör förskolebarnens värld och vardag. Ärlemalm- Hagsér (2008) skriver att 

genom leken får barn möjlighet att lära känna sin omvärld, träna sina färdigheter och sin 

kompetens, språk, kommunikation, samspel, känslor, etik och rörelse uppträder då för barnet i en 

meningsfull helhet. Barn lär om sin omvärld genom att vara aktiva, i ett komplext samspel mellan 

barnet, kamrater, de vuxna som finns i barnets närhet och den miljö som barnet befinner sig i skapar 

barnet en förståelse av sig själv, av andra och av sin omvärld. Lärandet bygger på variation, 

urskiljning och samtidighet där möjligheten att lära om sin omvärld påverkas av den variation av 



 

15 

 

upplevelser, innehåll och erbjudande som barnen möter i sin omgivning, skriver Ärlemalm- Hagsér 

(2008). Lekforskning lyfter ofta fram den positiva relationen mellan lek och lärande för små barn, 

samt visar hur olika lekupplevelser påverkar barnet senare i livet (Sandberg & Vuorinen 2006).  

Forskning visar att förskollärare ofta värderar inomhusaktiviteter som mer värdefulla för barns 

lärande än utelek och därför anser man ofta att det också är viktigare. Detta kan kanske förklaras 

med att utomhusaktiviteter är starkt kopplade till nöje medan inomhusaktiviteter är kopplade till 

lärande skriver Brodin (2009). Davidssons (2006) studie av barns lek i en utomhusmiljö stödjer 

detta resonemang. Hon konstaterar att barns utelek vanligtvis inte är kopplad till lärande vilket hon 

anser vara problematiskt. Även om utelekens betydelse lyfts fram i förskolans läroplan har värdet 

av utelek ofta undervärderats eftersom kopplingen till lärande är svagare och mindre tydlig.  

2.3. Förskollärarens roll i utformningen av förskolans 

utomhusmiljö 

Leken ska prägla förskolans verksamhet, det är förskollärarens uppdrag att skapa en medveten 

pedagogisk lekmiljö för barn att utvecklas, lära och leka i. Förskolläraren måste även ge tillit till 

barns lärande genom leken och ge tid för lek i verksamheten, skriver Claesdotter (2004). Barn leker 

inte för att lära, de leker för att leka men leken kan ändå vara en del i lärandet. Som förskollärare 

behöver vi vara nyfikna, lyhörda och respektfulla när vi skapar lekutrymme och ta tillvara på det 

lärande som sker i leken skriver Andreasson & Allard (2015). Det är av stor vikt att låta barnen 

vara med och forma miljön de befinner sig i, dels för förståelse för miljöns uppbyggnad, även för 

att barnen ska känna ett ansvar över miljö där de spenderar stora delar av sin vardag skriver Björklid 

(2005). Förskollärare har en viktig uppgift, nämligen att tillstå barnens bästa (Nordin-Hultman, 

2011). Barn formas i den miljö som omger dem, därför är en god planerad miljö av stor vikt och 

något som verkligen bör reflekteras över i arbetslaget. En genomtänkt miljö bygger enligt Whener 

Godée (2002) på observationer gjorda av förskollärare i verksamheten, observationer som grundar 

sig på barnen och hur de använder sig av miljön de befinner sig i. En sammanställd bild av forskare 

visar att när barn tidigt vistas i miljöer där det erbjuds tillfällen till interaktion och lek med kamrater 

och med kunniga närvarande och intresserade vuxna, får barnen bättre möjligheter att utvecklas 

(Ackesjö, 2016).  

Isbell (2012) skriver att förskollärare ska skapa en miljö i förskolan som möter barnens behov. På 

så sätt kan man säga att förskollärarna i verksamheten bygger upp en miljö som möter barnens 
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utvecklingsnivå. Vidare innebär det att förskollärarna behöver ta med sig barns erfarenheter och 

bakgrund när verksamhetens miljö planeras och organiseras. Informationen som dokumenteras 

genom observationerna kan i sin tur ge idéer till områden, material och teman i verksamheten som 

bygger på barnens intressen och behov, på så sätt kan förskolläraren bygga vidare på barnens 

upplevelser som leder till utveckling och lärande. Vidare när barn leker i de olika lek- och 

lärutrymmen kan förskollärarna observera leken för att se vad som upptar barnens intresse och 

nyfikenhet, lyssna till deras språk och bedöma hur de samarbetar. Genom observationerna ges 

förskollärarna viktigt information för hur barnen kan stöttas och utmanas vidare i deras utveckling 

och lärande.   

Öhman (2019) talar om tre viktiga aspekter att arbeta efter när man som förskollärare organiserar 

verksamheten med leken i fokus. Hon menar att för att skapa förutsättningar för barns upplevelser 

av lekens värde, är att tillsammans med barnen skapa och omvandla inbjudande miljöer som 

innehåller rika möjligheter till utforskande och lek. En annan betydelsefull aspekt för barns 

lekande, är att man som förskollärare ger inspiration att leka genom olika aktiviteter. Den tredje 

aspekten är att erbjuda barnen tid och utrymme för att leka. Som förskollärare behöver man vara 

iscensättare, närvaroatörer och ibland medlekare. Öhman (2019) menar att vara en medlekare i 

barns lek betraktas som en professionell balansgång och man bör fundera över hur man som 

förskollärare kan bidra här och nu till positiva upplevelser, känslor, självuttryck, kompetenser, egen 

kontroll och gemenskap i leken. En faktor som kan begränsa barns lekande är att vuxna associerar 

utomhusmiljöer som något farligt, att barn kan göra sig illa vilket medför att man som vuxen då 

väljer att bevaka och kontrollera barnen så pass mycket att barnens förutsättningar till lekande blir 

begränsade.  

Även om termen risktagande ofta associeras till något negativt, kan barns deltagande i vissa 

lämpade riskfyllda aktiviteter bidra till deras förutsättning till att lära sig nya färdigheter och prova 

nya förmågor enligt forskning av Little & Wyver (2008). Risker och utmaningar under utomhuslek 

möjliggör för barn att testa gränserna för deras fysiska, intellektuella och sociala utveckling. En 

överdriven syn av det risktagande som vanligtvis är involverade i barndomen kan emellertid 

resultera i att barns möjligheter hämmas då de inte kan delta i värdefulla aktiviteter som stödjer 

deras lärande och utveckling. Little & Wyver (2008) menar att det förekommer en ökad rädsla 

bland barns ansvarstagare och antyder att detta är ett allvarligt problem, som påverkar bland annat 

förskollärares förmåga att ge barn värdefulla upplevelser som främjar barns utveckling och lärande. 

Detta medför minskade fysiska lekmöjligheter för barn som då endast kan delta i händelsefattiga 
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och ostimulerande aktiviteter och miljöer. Barn söker naturligt utmaningar och engagerar sig i 

risktagande då de utvidgar sin världssyn, utvecklar en förståelse för sig själva och andra, samt i 

strävan om att utveckla och erhålla nya kompetenser och färdigheter. Forskningen (Little & Wyver, 

2008) framhåller även vikten av att man som ansvarstagare i förskolans verksamhet har en 

betydelsefull roll gällande barns riskhantering, då det som förskollärare är det viktigt att gradvis ge 

barn en överföring av riskhantering, då dessa erfarenheter ger barn förutsättningar till att varsamt 

lära sig att själva bedöma risker och stärker deras självförtroende som är viktigt för deras 

utvecklingen av oberoende.   

 

Även förskollärarens bild av barndom och förskola styr hur den pedagogiska miljön utformas och 

därmed vilken utveckling och vilket lärande som möjliggörs för barnen i verksamheten, skriver 

Wallander & Eidevald (2016). Begreppet being syftar på en barnsyn som bedömer barndomen 

utifrån vilken nytta den ger för stunden och för barnets egen skull. Om vi tänker oss barn utifrån 

synsättet becoming där målet är att bli en produktiv vuxen, ses barndomen som ett medel och en 

väg till vuxenvärlden som styr målbilden av utformandet av den pedagogiska miljön. Till skillnad 

från en syn där barnen ska förberedas för framtiden kan being sägas utgå från ett här och nu-

perspektiv där barndomen i sig ses som målet. Tanken är att det som sker har ett värde för stunden, 

inte i första hand för framtiden. Om förskollärares barnsyn bygger på being som fokuserar på att 

barn ska vara barn här och nu, blir målet för barns delaktighet något annat, än om fokus ligger på 

vad barn behöver kunna för framtiden. Då handlar istället delaktighet om att barnen i verksamheten 

ska få möjlighet att påverka den pedagogiska miljön, här och nu. Då blir lyssnandet på barnen 

centralt för arbetssättet och för hur den pedagogiska miljön formas, en miljö där barns intresse styr 

material och planering Skriver Wallander & Eidevald (2016).  

 

2.4 Reggio Emilia  

“Barndomen är inte ett trist bihang till vuxenlivet. Den tidiga barndomen har betydelse för resten 

av livet. Barn föds som aktiva och nyfikna varelser - varje barn har rätt till en plats där de kan 

utforska och utveckla sig. Om barnen inte är nyfikna är vår pedagogik fel” (Malaguzzi, 1987). 

 

Reggio Emilias pedagogik har blivit känt över hela världen för sin filosofi och deras arbetsmetoder 

kring det pedagogiska arbetet i förskolan. Reggio Emilia är staden i norra Italien där denna filosofi 

grundades huvudsakligen av Loris Malaguzzi, som var en italiensk pedagog och stor inspiratör för 
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Reggio Emilias pedagogik. Det som karaktäriserar Reggio Emilias pedagogik är deras särskilda 

fokus på goda lek- och lärmiljöer, detta för att göra barns vardag så lustfylld, spännande och 

utvecklande som möjligt. Inom Reggio Emilias pedagogik används begreppet “den tredje 

pedagogen”. Den första pedagogen är pedagogen, den andra pedagogen är pedagogiken och den 

tredje pedagogen är rummen (Linder, 2016), vilket innebär att det ligger ett stort intresse hos 

pedagogerna inom Reggio Emilia kring att skapa och utforma rummen i förskolan för att ge barnen 

möjlighet att lära genom att de vistas och leker i dessa rum. Målsättningen är att rummen skapar 

en grund för att ge barnen inspiration, framställer spänning och nyfikenhet, samt att rummen 

förändras efterhand för att på så sätt kunna möta barngruppens behov och intressen menar Kragh-

Muller (2012). 

 

Strong-Wilson & Ellis (2007) forskning påvisar att om man som inom Reggio Emilias pedagogik 

ser miljön som en lärare, kan man bli medveten om hur omgivningen kan bidra till barns lärande 

och arbeta i enlighet med detta i förskolan, då det är under barndomen vi börjar uppleva, se och 

använda miljön på ett fantasifullt sätt. De menar att miljön är så mycket mer än bara det visuella 

som vi ser med ögat, det omfattar även materialval och hur utrymmen fungerar för att bjuda in, 

hindra eller underlätta för interaktioner.  

2.5 Ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv 

För att undersöka studiens syfte och frågeställningar används i studien ett sociokulturellt perspektiv 

och dessa centrala begrepp används, artefakt, kognitionsutveckling, lärprocess, mediering, 

proximal utvecklingszon och sociodramatisk lek. Begreppen används vidare i studiens för att 

analysera empirin.  

Eftersom förskolan är en social plats där människor med olika kulturer möts ligger det 

sociokulturella perspektivet nära de område som studien behandlar. Inom Vygotskijs 

sociokulturella teori menade man att människor i kommunikation med andra och det sociala livet 

vi befinner oss i, det vill säga den kultur och tid vi lever i formar och utvecklar oss. Människor och 

den miljö vi har omkring oss påverkar hur vi utvecklar våra tidigare erfarenheter och vårt lärande 

(Vygotskij, 1995). Inom det sociokulturella perspektivet ser man att lärandet sker i samband med 

omgivningen. Det kan tolkas som en process som uppstår i olika sammanhang där miljön spelar in 

och är betydelsefull för individen (Säljö, 2014). Även Thulin (2015) betonar att lärandet bygger på 

samspel mellan barnen, vuxna och miljön. 
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Det sociokulturella perspektivet påtalar vikten av utformningen av förskolans olika rum och 

miljöer, eftersom de i hög omfattning påverkar barnens lärande. Förskolans rum bär på och 

förmedlar olika erfarenheter, kunskaper, känslor och förväntningar till barnen. De bildar en grund 

för lärande och utveckling. De förskolor som skapar förutsättningar för åtskilliga och givande 

samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn och barn kommer att skapa en berikande plattform 

för barnets lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet framhåller även leken som 

vägen till barnets symboliska tänkande. För att sociodramatisk lek ska kunna uppstå krävs ett 

samspel med andra barn och vuxna. Isbell (2012) skriver att i denna form av lek utvecklar barnen 

uppfattning om regler och om olika former av beteenden i olika situationer. Den social 

interaktionen har en stor betydelse för barns kognitionsutveckling. Säljö (2014) beskriver att vårt 

lärande är beroende av samspelet med andra och i olika sociala sammanhang. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är leken ett betydelsefullt område för barns samspel. Barns kognitiva 

utveckling och lärande sker i samspel och kommunikation med andra. Författaren menar också att 

barn iakttar andra kamrater och samspelar utifrån sina förutsättningar, samspelet kan även ske utan 

att barnen samtalar med varandra (Säljö, 2014). Sociokulturellt perspektiv lyfter samspelet med 

andra i vår omgivning, detta samspel har stor betydelse för att förstå ett fenomen på olika sätt. 

Genom att delta i aktiva och sociala lärprocesser utvecklar barn kunskap, och i dessa sociala 

lärprocesser sker ett lärande. I den proximala utvecklingszonen kan barnet imitera sådant som står 

på tur att läras in, tillsammans med andra. Det enskilda barnet överskrider sina aktuella förmågor 

genom att med hjälp av andra lösa olika problem de ställs inför, skriver Kragh- Muller (2012).  

 

Mediering är enligt Säljö (2014) ett centralt begrepp i sociokulturellt perspektiv och innebär att vi 

förstår omvärlden genom olika kulturella redskap. Det innebär att människors tänkande och 

föreställningar är framvuxna ur den sociala och kulturella omgivningen, där människor 

kommunicerar och tolkar sin omgivning med olika redskap. Säljö (2014) förklarar vidare att 

medierande redskap utifrån Vygotskijs tankar är olika redskap såsom fysiska redskap, artefakter. 

Artefakter är ett bekant ord ur det sociokulturella perspektivet och är ett ord som förklarar material 

som finns runt omkring oss i den miljö vi befinner oss i (Säljö, 2011). Artefakter enligt Säljö (2014) 

kan inte ses som döda objekt, han menar att människor skapar kunskap genom samspel med olika 

artefakter. Barn utforskar sin omvärld utifrån olika artefakter som barnen har tillgång till. Barnen 

kommunicerar även med sin omvärld genom artefakter och därmed förmedlar de sina erfarenheter 

med varandra. Strandberg (2006) förklarar att vår inre process, det vill säga vårt tänkande träder 

fram i samspel med andra genom yttre aktiviteter med hjälp av fysiska redskap i specifika miljöer.  
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Inom det sociokulturella perspektivet uppfattar man lärandet som en utökning av vår förmåga att 

använda de kulturella produkterna på ett mer avancerat och utvecklat sätt. Människor i lärprocesser 

tillägnar sig nya sätt att tänka eller resonera genom att undersöka möjligheter och begränsningar 

med den nya kunskapen (Jacobsson, 2012).  
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3. Metod 

Här presenteras vårt val av forskningsmetod och tillvägagångssätt. I följande avsnitt redovisas hur 

studien har bearbetats och argument för de val som har gjorts i studien. I avsnittet presenteras vilken 

ansats som studien grundar sig på, samt vilket urval och hur empirin samlats in för att kunna uppnå 

studiens syfte om förskollärares syn på utomhusmiljön i förskolans verksamhet, och hur 

förskolegårdens utformning påverkar barns möjlighet till lek och lärande.  

Då vi i denna studie valt att undersöka förskollärares uppfattningar om utomhusmiljön i förskolans 

verksamhet har vi genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Till studien har 

förskolans utomhusmiljö observerats genom en medföljande observation, (go-along) för att få syn 

på hur förskolegårdens miljö möter barnens förutsättningar till lek- och lärande. Genom intervjuer 

med förskollärare i verksamheten har förskollärares förhållningssätt lyfts fram kring hur de arbetar 

med utformningen av lärmiljöer på förskolegården i utomhusmiljön och miljöns betydelse för barns 

lek, utveckling och lärande.  

3.1.  Kvalitativ forskningsansats 

Vi har genomfört vår studie med en kvalitativ ansats, kvalitativ forskning förknippas med 

forskningsmetoder observation och intervju (Denscombe, 2016). Resultaten bygger vidare på 

forskarens analys och tolkning av empiriska data (Holme & Solvang, 1997). Det finns inte något 

direkt rätt svar eller någon tabell, siffror eller statistik att läsa av. Till studien har i huvudsak 

metodansatsen intervju använts, vilket ligger till grund för studien. Även en medföljande 

observation, go-along har använts. Forskningsintervjuer är en metod för datainsamling som 

använder människors svar på forskarens frågor som datakälla (Denscombe, 2016). Fördelen med 

en kvalitativ ansats är att den empiri som samlats in är riklig och innehåller mycket detaljer. 

Metoden har sin styrka i att den visar på totalsituationen, en sådan helhetsbild möjliggör en ökad 

förståelse (Holme & Solvang, 1997). Nackdelar med en kvalitativ ansats är att studien är svår att 

generalisera då forskningen bygger på djupstudier av ett litet antal, även analysen tar längre tid 

(Denscombe, 2016).  

3.2. Intervju och medföljande observation Go-along 

Vi har använt semistrukturerade, kvalitativa intervjuer där frågorna är färdiga under intervjuerna. 

Svaren på semistrukturerade intervjuer är öppna och betoningen ligger på att individen som blir 

intervjuad får utveckla sina synpunkter (Denscombe, 2016). Utifrån studiens syfte och 
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frågeställningar arbetade vi fram intervjufrågorna. Vi formulerade frågor som vi ansåg skapade 

förutsättningar att möta syftet med studien och ge oss svar på studiens forskningsfrågor. Styrkan i 

kvalitativa intervjuer är att undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal, vilket innebär att det 

är den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller 

undersökningspersonerna. Intervjuerna strävar efter att låta den som intervjuas påverka samtalets 

utveckling (Holme & Solvang, 1997). Som intervjuare måste man vara medveten om att ens egna 

värderingar i viss mån styr intervjun. För att samtalet ska bli otvunget och spontant och samtidigt 

kunna ge uttryck för den intervjuades åsikter och synpunkter, måste forskaren hela tiden vara 

uppmärksam och öppen i intervjusituationen (Holme & Solvang, 1997). Genom att välja en plats 

som inger trygghet och att sitta ostört samt vara medveten om maktrelationer och eftersträva 

jämlikhet, skapar goda förutsättningar vid genomförandet av en intervju. Det är viktigt att arrangera 

intervjusituationen så att mesta möjliga jämlikhet uppnås mellan informanter och forskare. 

Placering i förhållande till varandra är betydelsefull för vilken relation som upprättas mellan 

parterna, risken med att sitta mitt emot varandra är att det bli allt för likt en förhörssituation, därför 

är det bättre att sitta i 90 graders vinkel i förhållande till varandra, därmed ges båda parter frihet att 

låta blicken glida iväg åt ett annat håll (Johansson, 2013).  

 

För att få en större förståelse kring den aktuella förskolegårdens utomhusmiljö, valde vi att 

genomföra en medföljande observation, go-along. Detta valde vi att göra som ett komplement till 

intervjuerna. En go- along observation kan beskrivas som en rundvandring där intervjuare och i 

detta fall förskolläraren tillsammans går omkring i den miljön som studien avser att undersöka. 

Kusenbasch (2003) skriver att det under ”rundvandringen” handlar om att intervjuaren skall arbeta 

aktivt för att fånga handlingar och tolkningar genom både konversation och upplevelse. Den 

medföljande observationen gjordes med en förskollärare. Under observationen visades vi runt på 

förskolegården samtidigt som förskolläraren berättade om utomhusmiljöns syfte, vi ställde även 

frågor till förskolläraren gällande förskolegårdens utformning. När fenomen ska studeras i sitt 

naturliga sammanhang är det närliggande att använda observation som metod. Observationer 

innebär att vi använder våra sinnen på ett genomtänkt och disciplinerat sätt. Observationer kan 

berätta vad människor gör, vilket kan skilja sig från vad människor säger att de gör. En deltagande 

observation möjliggör en helhetsförståelse (Halvorsen, 1992) vilket i vår studie var till en fördel.  
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3.3 Urval 

Valet föll på att endast studera förskollärare på en förskola, vilket benämns som en fallstudie. En 

fallstudie innebär att studien enbart genomförts på en enhet, att forskaren undersökt ett enda eller 

ett fåtal fall (Denscombe, 2016; Johansson & Svedner, 2001). Syftet med en fallstudie är att belysa 

det generella genom att titta på det specifika (Denscombe, 2016). Studien har genomförts på en 

förskola och inriktat sig på den, valet gjorde att vi kunde ge en djupare beskrivning av förhållanden 

och processer. En fallstudie kan ge mer detaljerad empiri och det kan vara lättare att upptäcka saker 

eller mönster som möjligtvis inte hade upptäckts vid en större undersökning (Denscombe, 2016). 

Till studien gjordes ett subjektivt/strategiskt urval där urvalet handplockats för studien. Fyra 

förskollärare har intervjuats på en förskola som är belägen i en mindre kommun. Med ett strategiskt 

urval menas att den som samlar in material till en undersökning själv väljer vilka som ska ingå i 

studien och att forskaren har en särskild avsikt med de informanter som väljs (Ahrne & Svensson, 

2015). Förskollärare har intervjuats eftersom de besitter en kunskap om fokusområdet som avses 

undersökas, som skiljer sig från förskolepersonal utan förskollärarutbildning. Det är viktigt att ha 

en tanke bakom vilka informanter man väljer ut för att få ett så rikt material som möjligt (ibid.). 

Informanten som valdes ut att genomföra den medföljande observationen, go- along valdes 

slumpmässigt ut, då vi ansåg att valet av informant inte hade någon inverkan på resultatet. Vi anser 

att vi fick tillräckligt med material från intervjuerna för att kunna genomföra studien.  

3.4 Genomförande 

Innan insamlingen av materialet påbörjades såg vi till att vara pålästa inom vårt område, vi såg 

även till att vi hade ett tydligt formulerat syfte med studien och forskningsfrågor som kunde besvara 

studiens syfte. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) pekar på detta som ett viktigt steg då det kan 

hjälpa till att rikta intervjun och kunna ställa följdfrågor vid behov. Inför studien började vi med 

att kontakta rektorn på den utvalda förskolan, vi informerade om oss själva, om studiens 

övergripande syfte och om sammanhanget för studien. Därefter skickades ett missivbrev ut till 

förskollärarna, ett informationsbrev med försäkran om samtycke. Vi hade sedan kontakt via mail 

och telefon och kunde bestämma dag och tid för när intervjuerna skulle genomföras som passade 

samtliga parter. Vi såg till att ha tid till förfogande då känsla av gott om tid medför förtroende 

(Löfdahl, 2014). Vi fortsatte därefter med att skriva en intervjuguide utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Till studien genomfördes en pilotintervju för att testa och modifiera 

intervjufrågorna efter behov. Det är viktigt att granska frågorna som är tänkta att användas på olika 

sätt, vilket innebär att till exempel inte använda sig av upprepade frågor och att endast ställa frågor 
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som är nödvändiga för studien. Även hur frågorna formuleras är viktigt att tänka på, samt frågornas 

ordningsföljd (Denscombe, 2016). Pilotintervjun fungerade som ett prov på ifall frågorna höll för 

vårt syfte, även vi som intervjuare fick prova ljudupptagningen och oss själva som intervjuare 

(Löfdahl, 2014). 

Innan genomförandet av intervjuerna hade vi önskat av förskollärarna att få sitta ostört. Platsen 

man sitter på kan få påverkan för vad som sägs och att lämna val av plats åt informanten skapar en 

viss trygghet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Ljudupptagning valdes att användas som ett 

komplement vid intervjuerna för att kunna gå tillbaka och bearbeta den insamlade empirin, 

information om detta lämnades skriftligt samt muntligt till informanterna. Ljudupptagningar 

erbjuder en nästan fullständig dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun 

(Denscombe, 2016).  Ljudupptagning är det som tydligast höjer kvaliteten på intervjun och 

analysen, då informanten inte behöver vänta på att den som intervjuar för anteckningar (Löfdahl, 

2014). Samtliga intervjuer genomförde vi tillsammans, vi båda var närvarande i rummet men en av 

oss var den som intervjuade, samtidigt som den andra av oss antecknade. Vi delade upp intervjuerna 

oss emellan, en informant intervjuades åt gången. Innan vi påbörjade intervjuerna började vi med 

att sammanfatta syftet med intervjun och studien för att rama in området ytterligare. Vi berättade 

även om informanternas rättigheter. Genom en deltagande observation med en av informanterna 

fick vi syn på hur förskolegården användes, hur utomhusmiljön var utformad, för att skapa 

förutsättningar för barns utveckling, lek- och lärande. Vilket var en fördel då det gav oss som 

forskare/intervjuare en inblick och en större förståelse av utomhusmiljön/förskolegården innan 

intervjuerna genomfördes med informanterna.  

 

3.5  Validitet och reliabilitet 

I all forskning ställs det krav på att den är genomförd och framställd på ett sätt som ger uttryck för 

god kompetens och hög kvalitet (Fejes & Thornberg, 2014). Reliabilitet innebär tillförlitligheten i 

datainsamlingen och analysen. För att åstadkomma bra reliabilitet gäller att man är noggrann i sin 

datainsamling och analys. Genom att redovisa hur man arbetat kan läsaren göra en bedömning av 

hur man gått tillväga. Vi har i studien varit noggranna i vår datainsamling och analys av empiri. 

Läsaren kan tydligt läsa i studiens metoddel hur vi gått tillväga. Validitet innebär att man mäter det 

man avser att mäta, det handlar om kopplingen mellan det objekt man vill undersöka och vad man 

faktiskt mäter. Validiteten är hög om man verkligen mäter det man avser att mäta (Bjereld, Demker 

& Hinnfors 2018). Till vår studie har ett tydligt syfte och frågeställningar skapats för att på så sätt 
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hjälpa oss att mäta vad som avsetts att mätas i studien. Hög validitet uppnåddes då intervjufrågorna 

handlade om studiens syfte och frågeställningar.  

3.6 Etiska ställningstagande  

Innan, under och efter studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska 

principer. De forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Genom att ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut till förskollärarna blev samtliga informanter 

informerade om studiens syfte och deras roll i studien, informationskravet. Det är viktigt att ge 

deltagarna i studien information om studien och deras roll i studien. Informationen till de 

deltagande ska vara tillräcklig så att de får veta alla faktorer som kan påverka dem att delta i studien. 

Förskollärarna blev även informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde dra tillbaka sitt samtycke till delaktighet i studien, samtyckeskravet. Det är viktigt att man 

informerar om att det är frivilligt att vara med i studien och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande (Denscombe, 2016). Vi informerade även informanterna om att det inspelade materialet 

var ett material som endast skulle användas till studiens ändamål, för att därefter raderas, 

nyttjandekravet. Vi informerade även om deras rätt till integritet, att deras identitet är skyddad i 

studien, och att resultatet inte kommer att kunna kopplas till personen i fråga, 

konfidentialitetskravet.  

 

3.7 Analysmetod  

För att analysera vårt insamlade material, empirin började vi med att transkribera våra inspelade 

intervjuer, vilket innebär att man överför ljud till skrift. Anteckningarna som gjordes under 

intervjuerna användes som ett komplement i processen. Vi påbörjade sedan ett aktivt arbete med 

att bli förtrogna med vårt material, genom att läsa det åtskilliga gånger i sin helhet. Materialet 

ordnades sedan upp utifrån framträdande uttryck som det talades särskilt kring under intervjuerna, 

dessa markerades och skrevs upp separat. Successivt synliggjordes olika mönster i den insamlade 

empirin, som sedan utgjorde tydliga kategorier utifrån väsentliga innebörder för studiens syfte. 

Inom en kvalitativ process är det viktigt att synliggöra skillnader och likheter i informanternas 

uttalanden skriver Ahrne & Svensson (2015), det vill säga det är viktigt att sortera det insamlade 

materialet. Genom att analysera likheter och skillnader reduceras och struktureras textmassan som 
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empirin utgörs av till ett antal kategorier (Fejes & Thornberg, 2014).  Våra framträdande kategorier 

blev, förskollärares arbete kring förskolegårdens utformning, där informanterna beskriver 

förskolegården som resurs, samt deras syn på miljön “den tredje pedagogen”. Den andra kategorin 

blev, vad förskollärarna anser om lek- och lärmiljöer och dess syfte, där informanterna beskriver 

lek- och lärmiljöer och uttrycker deras syn på optimala lärmiljöer i förskolans verksamhet. Nästa 

steg blev att reducera empirin, att representera materialet i dess helhet genom att välja och välja 

bort ur det insamlade materialet. Syftet med att reducera material är att skapa en god representation 

av materialet, skriver Rennstam & Wästerfors (2015).  

3.8 Metodkritik 

Vi anser att de utvalda informanterna till vår studie kan besvara vårt syfte och hålla så god 

reliabilitet som möjligt, då syftet är att undersöka hur förskollärare uttrycker att utformningen av 

utomhusmiljön påverkar barns utveckling och lärande, samt hur förskollärare uttrycker att de 

skapar lustfyllda lärmiljöer utomhus. Vi var ute efter några förskollärares uppfattningar och inte en 

generell bred bild av hur det ser ut i Sverige överlag. Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet, 

går studien att upprepa och få fram samma resultat så är reliabiliteten god (Stukát, 2011).  

En styrka kan vara att vi själva valt ut informanterna. Hade informanterna varit slumpmässigt 

utvalda och varit ett val vi lämnat åt till exempel förskolechefen, reflekterar Ahrne och Svensson 

(2015) kring att en risk då hade kunnat varit att de förskollärare som ansågs representera 

verksamheten bäst inom vårt fokusområde är de som hade blivit utvald till intervjuerna. Det är 

viktigt att vara medveten om att i intervjuer kan det uppstå problem som gäller att tolka varandra 

under intervjun, man kan heller inte vara säker på att den man intervjuar faktiskt förhåller sig till 

det som den påstår (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att komplettera våra intervjuer 

med en deltagande observation, har vi fått en tydligare bild av hur utomhusmiljön faktiskt ser ut 

och är uppbyggd på förskolegården.  

En annan styrka är att vi valde att genomföra enskilda intervjuer med en informant åt gången då 

informanterna enskilt gav många uppfattningar. Vid gruppintervjuer kan informanterna påverka 

varandras svar (Stukát, 2011). Författaren menar att informanterna kanske inte vågar berätta allt 

som de annars skulle ha gjort vid en intervju där de själva sitter med intervjuaren. Även att vi valde 

att genomföra intervjuerna tillsammans anser vi vara en styrka, det gav oss möjlighet att fokusera 

på olika saker och fler saker kunde upptäckas, än om vi hade gjort intervjuerna enskilt. Det kan 

dock upplevas som en makt om det är två som intervjuar och informanten kan då känna sig i 
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underläge, vilket kan leda till att den inte vågar berätta allt (Stukát, 2011). Av den anledningen 

valde vi att en av oss antecknade och den andra intervjuade. Vilket även gjorde att informanten 

kunde fokusera på en av oss, den som intervjuade. Det underlättade även för oss som intervjuare 

så att vi inte hamnade i en situation där vi pratade i mun på varandra. Val av plats som 

informanterna kände sig trygga med är även det en styrka, vilket vi tog hänsyn till.   

 

En svaghet var att ingen av oss hade tidigare erfarenheter av att intervjua, vilket kan ha lett till att 

vi haft svårt att hålla intervjuerna stramt inom ramarna. Att vi förhållit oss till just 

semistrukturerade intervjuer har hjälpt oss i den situationen, då det har gjort att vi haft frågor som 

kunde styra oss på banan igen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 
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4. Redovisning av resultat 

Här redovisas det empiriska resultat från intervjuerna.  

Utifrån den insamlade empirin syftar studien till att besvara syftet med vår studie gällande, hur 

förskollärare uttrycker att utformningen av utomhusmiljön påverkar barnens utveckling och 

lärande, även hur förskollärare uttrycker att de skapar lustfyllda lärmiljöer utomhus. Med 

utgångspunkt i den insamlade empirin har vi sett återkommande mönster i intervjuerna, därefter 

har vi skapat två huvudteman i resultatet. Det första temat utgörs av förskollärares arbete kring 

förskolegårdens utformning, där informanterna beskriver förskolegården som resurs, samt deras 

syn på miljön “den tredje pedagogen”. Det andra temat utgörs av vad förskollärarna anser om lek- 

och lärmiljöer och dess syfte, där informanterna beskriver lek- och lärmiljöer och uttrycker deras 

syn på optimala lärmiljöer i förskolans verksamhet.  

Informanterna har valts att benämnas som 1, 2, 3 och 4 i resultatet för att bevara deras anonymitet.  

4.1 Hur förskollärare arbetar med förskolegårdens utformning 

Något som påtalades av informanterna var att pedagogens förhållningssätt, det egna engagemanget 

är viktigt och spelar stor roll för förskolegårdens utformning. Informanterna nämner att de är 

kreativa och skapar nytt material till förskolegården själva, att de hjälps åt. Vidare berättar 

informanterna att de får hjälp av föräldrar för att kunna skapa en lustfylld utomhusmiljö i 

verksamheten. Det påtalas även av informanterna att det är viktigt att göra det roligt och 

betydelsefullt för barnen i verksamheten. Samtliga informanter önskar mer resurser för att kunna 

utveckla sin utomhusmiljö på förskolegården, informanterna uttrycker att tid och pengar är något 

som de saknar.  

En informant pratar om hur de arbetar med synligt teman både inomhus och utomhus, även att de 

diskuterar tillsammans på APT (arbetsplatsträff) möten hur de kan utveckla utomhusmiljön. Att 

möta och följa barnens intresse genom att vara lyhörd är viktigt för utformningen av förskolegården 

och påtalas även det av informanterna. 

Vi lyssnar på barnen och observerar vad de är intresserade av (...) det tycker jag är 

viktigt, att pedagogerna känner av och inreder gården till barnen, att vi pedagoger 

lyssnar på barnen (1).  

En informant nämner även vikten av att bjuda in barnen, för att barnen på så sätt ska få möjlighet 

att påverka utomhusmiljön.  
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Barnen vet inte att de kan vara med och påverka om man inte säger det till dem, det 

är viktigt att nämna det, att ställa frågan (4). 

4.2 Förskolegården som resurs för barns lek- och lärande 

Samtliga informanter påtalar att de ser förskolegården som en resurs inom olika områden. 

Informanterna nämner bland annat förskolegården som en resurs till rörelse, att barnen ges 

möjlighet att träna upp kropp, muskler, motorik och hjärna i utomhusmiljön. Det påtalas även av 

informanterna att barnen ges andra förutsättningar i utomhusmiljön än i inomhusmiljön.  

På förskolegården kan barnen leka “fritt”, barnen får utlopp för det som inte kan göras 

inomhus i samma utsträckning (2). 

Informanterna nämner att det är hälsofrämjande att spendera tid utomhus, frisk luft och rörelse har 

påtalade goda effekter på hälsa och välbefinnande.  

Vi tänker på att utomhusmiljön ska vara hälsofrämjande! Barn växer och barn måste 

få lov att träna upp sin kropp, muskler, motorik och hjärna! De har ett stort 

rörelsebehov (4). 

En informant pratar om vikten av att stötta och utmana barnen när de befinner sig i utomhusmiljön, 

att vara en medforskande pedagog är viktigt, informanten påtalar även vikten av att observera 

barnen i utomhusmiljön.  

Vidare berättar en informant att barnen genom leken tränar socialt samspel genom bland annat 

turtagning och nämner förskolegården som en lärande arena, där alla åldrar träffas och får möjlighet 

att samspela med varandra i verksamheten och påtalar vikten av det.  

En informant talar om vikten av att visa eget intresse av förskolegården för barnen, genom att bland 

annat ha en egen positiv inställning. Även att förskolan kan vara en viktig arena där verksamheten 

kan komplettera och erbjuda barnen det som inte finns i hemmen.  

Andra uppfattningar vi stötte på var att förskolegården används som resurs inom olika 

ämnesområden, som till exempel matematik.  

4.3 Förskollärares syn på förskolans utomhusmiljö 

En informant påtalar att ju mer lustfyllda lärmiljöerna är, desto mer uppslukade är barnen.  
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En annan informant nämner att de hade velat göra mer och att det hade varit bra om högre distanser 

vetat hur bra utomhusmiljön är, och vilken betydelse utomhusmiljön har i verksamheten och på 

barnen. Informanten ser miljön, den tredje pedagogen som en del av undervisnings arenan, som en 

självklarhet.  

Vi brukar säga att utemiljön är den tredje pedagogen, vi stöttar barnen, vi observerar 

och vi är medforskare, vi utmanar barnen vidare och fångar stunden! (1) 

En informant påtalar en förändring från förr, då det var mer fokus på säkerhet mot idag då 

förskollärarna reflekterar över varför de gör som de gör i olika situationer, och anser att det är en 

positiv förändring.  

Informanterna nämner att de arrangerar miljön för att möta barnens intresse, behov och deras 

nyfikenhet, en annan informant nämner att de anordnar miljön efter barnens vilja och att de har ett 

Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt, informanten nämner att det är tydligt var man gör vad, i 

miljön.  

4.4 Förskollärares uttryck kring förskolegårdens lek- och lärmiljöer 

och deras syfte  

Under denna rubrik redogör vi informanternas uttryck kring verksamhetens lek- och lärmiljöer och 

dess syfte för barns utveckling och lärande samt hur de uttrycker att en optimal lek- och lärmiljö 

ser ut.  

De flesta informanterna tog inledande upp betydelsen av förskolegårdens utformning och hur viktig 

den är för barns utveckling och lärande. De menade att förskolans utomhusmiljö 

erbjuder/möjliggör för otroligt många positiva faktorer för utvecklingen av barns förmågor, de 

påtalade däribland främst hur utevistelsen på förskolegården förbättrar barns motorik, 

självständighet och att ta ansvar för både miljön och sina kompisar. Vidare talade informanterna 

kring förskolegårdens utformning och dess syfte för barnens lek- och lärande. Största delen av 

informanterna talade om och var gynnsamt inställda till skogsdungen som var en tillhörande del av 

verksamhetens förskolegård.  

I skogen finns det stora möjligheter till motorisk träning i och med att där finns en 

brant backe, som pedagog tycker jag att det är viktigt att tro på barnets förmåga, att 

barnen utmanas och på så vis kan få större självförtroende och inte bara se att det kan 

vara farligt (2).  
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Samtliga informanter var positivt inställda kring förskolegårdens utformning, de menade att deras 

förskolegård till ytan är liten men upplevde ändå att samtliga ytor var välplanerade och var optimalt 

utformade för att skapa en lustfylld utomhusmiljö för barnen. Förskolegårdens miljö upplevdes 

som lummig med mycket grönska som erbjöd många möjligheter för barnens lek och lärande, det 

fanns tillgång till bland annat odling, sandlåda, bygg och konstruktion, klätterställning, gungor, 

vattenlek, lekstuga, glasskiosk, cyklar, rutschkana, grillplats, vindskydd och skogsdungen där den 

spontana leken ofta ägde rum, enligt informanterna.  

4.5 Förskollärares uttryck kring en optimal lärmiljö  

Det fanns en relativt stor samsyn hos informanterna kring vad en optimal lärmiljö är, flera menade 

att en optimal lärmiljö ska vara inspirerande och inbjudande, erbjuda mycket tillgängligt material 

och moment för att kunna möta och tillgodose varje barns intresse. De framhölls även att en viktig 

aspekt är att låta barnen få inflytande och vara med och bestämma över hur förskolans miljö 

utformas.  

En annan uppfattning om optimala lärmiljöer var förskolans möjlighet att ta del av närmiljön som 

erbjöd både hav, skog och fina lekplatser.   

Den optimala lärmiljön relaterades till tillgången av resurser utav samtliga informanter som 

menade att med mer resurser hade förskolans miljö kunnat utvecklas ytterligare för att berika barns 

utveckling och lärande.  

Utomhusmiljön är så himla viktig och den hade man verkligen kunnat optimera om 

man hade fått resurserna till att ställa iordning miljön (2). 

4.6 Förskollärares vision om utomhusmiljöns utformning i framtiden  

Samtliga informanter hoppas på att utomhusmiljön i framtiden får mer fokus och att man inser hur 

viktigt miljön som resurs är för barns lek och lärande. Informanterna hoppas på att utomhusmiljöer 

behålls, och ses som en viktig resurs för barns utveckling, lek- och lärande, även för barnens 

välbefinnande och för en hållbar utveckling. Informanterna påtalar även vikten av att barn inte ska 

sitta still och arbetar vid stationer, de lyfter vikten av att barn får leka och röra på sig.  

Jag hoppas verkligen att vi behåller våra lekmiljöer att det inte bara blir stationer 

där man ska sitta och arbeta, barn ska få leka! (3) 
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Vidare hoppas informanterna på att utomhusmiljöer i framtiden hela tiden utvecklas. Samtliga 

informanter önskar mer resurser i framtiden för att kunna utveckla utomhusmiljön. Informanterna 

lyfter även frågan angående digitalisering och tror att teknik kommer ta mer plats i förskolans 

verksamhet i framtiden, samtidigt som de understryker vikten av att förskolan ska stärka barnens 

gemenskap i verksamheten, deras samarbeta och återigen leken, att leken är viktigt för barnen. 

Informanterna lyfter även vikten av att låta barn få prova nya saker, vilket leder till bättre 

självkänsla och självförtroende.  
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5. Sammanfattande analys av resultat 

I följande kapitel presenteras en sammanfattande analys av studiens resultat. Utifrån studiens syfte 

och forskningsfrågor presenteras en sammanfattande analys av resultatet som framkom under fyra 

intervjuer med verksamma förskollärare. Utifrån det sociokulturella perspektivet som studien utgår 

från analyseras resultatet, resultatet förklaras och tolkas vidare med hjälp av begrepp från det 

teoretiska perspektivet.  

5.1 Hur förskollärare arbetar med förskolegårdens utformning och 

förskollärares syn på förskolans utomhusmiljö 

Det framgår av studiens resultat att verksamma förskollärares förhållningssätt, eget engagemang 

och inställning har stor betydelse, om inte den största och mest avgörande faktorn för 

förskolegårdens utformning, och vilka förutsättningar barnen i verksamheten ges kring lek- och 

lärande. Det framgår av resultatet att det är viktigt som förskollärare att visa ett eget intresse för 

utomhusmiljön och att ha en egen positiv inställning till att vistas utomhus, det är viktigt att vara 

en god förebild. Det framgår även av resultatet att förskolegårdens miljön och dess utformning är 

ett arbete som genomförts av förskolepersonal i verksamheten. Personalen har tillsammans 

utformat förskolegårdens miljö där barnens intressen, nyfikenhet och behov är i fokus vid 

utformningen. Studiens resultat tyder på att det är viktigt för förskollärarna att låta barnen ta plats 

i verksamheten, att låta barnen få ha inflytande över verksamheten. Det är även viktigt för 

förskollärarna att barnen får vara med och påverka hur förskolegårdens miljö utformas, på så sätt 

är det viktigt att barnens olika viljor och önskemål uppmärksammas och tas tillvara på i 

verksamheten.  

Det framgår av resultatet att förskollärarna tillsammans med övrig personal i verksamheten på olika 

möten diskuterar hur utomhusmiljön kan utvecklas för att möta barnens intressen, nyfikenhet och 

behov på ett optimalt sätt. För att kunna möta och följa barnens intressen, nyfikenhet och behov 

framgår det av studiens resultat att det är viktigt att vara en närvarande och lyhörd förskollärare. 

Det är viktigt att bjuda in barnen för att de ska få möjlighet att påverka utformningen av 

utomhusmiljön i verksamheten. Strandberg (2006) skriver att om miljön ska gynna barns lärande 

så behöver miljön vara tillåtande för barnen och tillgänglig för dem att interagera i. Det är enligt 

Strandberg av stor vikt att barnen ska känna sig inbjudna till att bidra till förändring i den miljö de 

befinner sig i. Skolverket (2018) framhåller vikten av att ha en föränderlig miljö, som formas utefter 
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barngruppens behov som hela tiden förändras, vilket även Kragh-Müller (2012) nämner är av vikt 

vid utformning av miljön. 

Det framgår av resultatet när det gäller aspekten kring förskolegårdens utformning att resurser som 

tid och pengar, har betydelse och inverkan för vilka förutsättningar och möjligheter som ges i 

verksamheten.  

5.2 Förskollärares uttryck kring en optimal lärmiljö  

Förskollärarna anser att en optimal lärmiljö ska vara inspirerande och inbjudande, desto mer 

lustfyllda lärmiljöerna är, desto mer uppslukade är och blir barnen. Förskollärarna anser även att 

miljön bör erbjuda mycket tillgängligt material och olika moment för att kunna möta och tillgodose 

varje barns intresse, behov och nyfikenhet. Resultatet visar att de olika stationerna, “rummen” i 

utomhusmiljön är utformade med ett uttänkt syfte, ett meningsskapande om vad som är tänkt att 

ske just där, vilket påtalas av förskollärarna. Elm Fristorp & Lindstrand (2012) skriver att 

förskolegården kan beskrivas som olika rum för aktiviteter av olika slag.  

5.3 Förskolegården som resurs för barns lek- och lärande 

Studiens resultat tyder på att förskolans utomhusmiljö på förskolegården bidrar till barnens 

utveckling och lärande på olika sätt, inom olika områden. Till exempel pratar förskollärarna om att 

vid eldstaden samlas barn och förskolepersonal för olika aktiviteter som kan utgöras av sago och 

sångstunder, frukt och matstunder. Dessa aktiviteter skapar bland annat förutsättningar för barnen 

i verksamheten att utveckla sina kommunikativa och sociala förmågor. I annan en del av 

förskolegården, i “skogsdungen” får barnen möjlighet att ta eget ansvar och utforska på egen hand, 

med en vuxen i närheten. Barnen tränar i skogsdungen bland annat motorik, koordination och 

kroppskontroll. En annan del av förskolegården utgörs av frukt, bär och grönsaksodlingar, här får 

barnen möjlighet att bland annat följa kretslopp som sker, samt följa de förändringar som sker 

naturligt i miljön genom årstiderna, vilket berör ämnesområdet naturkunskap. Elm Fristorp & 

Lindstrand (2012) skriver att till skillnad från de flesta andra resurserna för lärande handlar 

utomhusmiljön om en dynamisk och levande miljö som skiftar karaktär genom årstiderna, 

dessutom erbjuder miljön och omger barnen med alla tänkbara sinnesintryck. Det framgår även av 

studiens resultat att det är viktigt och hälsofrämjande för barnens fysiska utveckling att spendera 

tid i utomhusmiljön, att frisk luft och rörelse har goda effekter på hälsa och välbefinnande, vilket 
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på sikt även bidrar till en hållbar utveckling. Att vistas i utomhusmiljön ger även barnen 

förutsättningar att skapa positiva känslor för naturen och skapa en större förståelse för naturen, det 

vill säga utveckla en naturkänsla, vilket bidrar till en hållbar utveckling på sikt, då barnen lär sig 

att värna om naturen och miljön.  

Vi kan se utifrån resultatet att utomhusmiljön erbjuder oändliga möjligheter för barnen i 

verksamheten, att rikta sitt intresse och engagemang även mot sådant som inte nödvändigtvis 

planerats och designats in, i samband med utformningen av utomhusmiljön på förskolegården. 

Utöver redskap som gungor, balansbrädor och klätterställningar som barnen kan gunga, klättra och 

svinga sig i, och sandlådor för lek och utforskande av sand i olika former, finns det redskap som 

ger barnen andra möjligheter till meningsskapande där barnen uppmuntras till ett friare 

meningsskapande. Studiens resultat tyder på att tanken är att barnen ska kunna var delaktiga och 

själva interagera med utomhusmiljön på olika sätt, med ett tydligt fokus på att skapa möjligheter 

och förutsättningar för barnen att utforska i en inspirerande miljö. Samtidigt är det tydligt att den 

aktuella förskolegårdens utomhusmiljön är utformad för vissa ändamål, och att miljöns olika rum 

bär på en idé om vad som ska ske just där. Lekstugan, kiosken och affären är exempel på rum i 

miljön som är formade för vissa ändamål, och som bär på en idé om vad som ska ske just där. Vi 

kan i utomhusmiljön utifrån studiens resultat även se en betoning på utforskande och 

experimenterande aktiviteter. I de olika “rummen” uppmuntras barnen till fria meningsskapande 

som handlar om att upptäcka möjligheter som kan kopplas till begreppet affordance. Samtidigt 

finns det som tidigare nämnt vissa övergripande teman som de olika “rummen” i miljön berör var 

och en för sig, eller i en kombination tillsammans, till exempel samspel, motorik och rörelse, 

skillnaden ligger i det didaktiska upplägget, barnen i utomhusmiljön på förskolegården lämnas fria 

att själva definiera sina aktiviteter bortom läroplanens kunskapsområden. Barnen utforskar 

utomhusmiljön genom olika medierande artefakter. Strandberg (2006) beskriver att vår inre 

lärprocess träder fram i samspel med andra och med hjälp av olika artefakter. Säljö (2014) förklarar 

att vårt tänkande, lärande och vår begreppsanvändning är sammanflätade till olika fysiska redskap. 

Då kan kiosken, affären, sandlådan, hinkar, spadar och gungor ses som artefakter som hjälper 

barnen att koppla sitt inre tänkande och sin begreppsanvändning i leken. Det innebär att barnen 

använder de olika artefakterna för att samspela med varandra och uttrycka sina tankar i leken. 

Enligt Säljö (2014) sker lärandet, en lärprocess då individen tillsammans med andra använder olika 

kulturella fysiska redskap. På så sätt kan de olika artefakter som ingår i utomhusmiljön ses som 

kulturella fysiska redskap som stödjer barnen i deras lek- och lärande, i deras lärprocess. Även 
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Strandberg (2006) beskriver att vår inre process, vårt tänkande träder fram i samspel med andra 

genom yttre aktiviteter med hjälp av olika artefakter.  

Studiens resultat tyder på att barnen genom leken tränar socialt samspel genom bland annat 

turtagning och att förskolegården ses som en lärande arena. En lärande arena där barn i olika åldrar 

träffas och får möjlighet att samspela med varandra i verksamheten och vikten av det påtalas i 

resultatet. Genom att ha en stimulerande och utvecklande miljö gynnas bland annat det sociala 

samspelet, Isbell (2012) beskriver att interaktion är grundpelaren i den sociala miljön. Det 

sociokulturella perspektivet framhåller leken som vägen till barnets symboliska tänkande. För att 

sociodramatisk lek ska kunna uppstå krävs ett samspel med andra barn och vuxna. Isbell (2012) 

skriver att i denna form av lek utvecklar barnen uppfattning om regler och om olika former av 

beteenden i olika situationer. 

Barns kognitiva utveckling sker i samspel och kommunikation med andra. Barnens och 

förskollärarens samspel och kommunikation ses som om en faktor som hjälper barnens kognitiva 

utveckling. Utifrån Vygotskij tankar beskriver Säljö (2014) att barn skapar ny kunskap när de får 

stöd från en erfaren eller mer kompetent person, som inom det sociokulturella perspektivet 

benämns som den proximala utvecklingszonen, vilket sker i sociala sammanhang mellan barn och 

barn och eller vuxna och barn i verksamheten, i planerade och oplanerade spontana situationer. 

Studiens resultat framhåller vikten av att stötta och utmana barnen när de befinner sig i 

utomhusmiljön, att vara en medforskande förskollärare är viktigt. Det är även av vikt att 

förskollärare observera barnen i utomhusmiljön för att kunna utveckla verksamheten och skapa 

goda förutsättningar för barnen att utvecklas, leka och lära tillsammans i miljön på förskolegården. 

 

 

 

 

 



 

37 

 

6. Diskussion 

I denna del av studien kommer vi att diskutera jämförelser och analyser vi gjort, utifrån studiens 

resultat och tidigare forskning som studien redogör för. Med detta strävar vi efter att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor som är, hur uttrycker förskollärare att utformningen av 

utomhusmiljön kan påverka barnens utveckling och lärande, och hur uttrycker förskollärare att de 

skapar lustfyllda lärmiljöer utomhus. 

Samtliga informanter gav uttryck för hur fördelaktig och betydelsefull förskolegårdens miljö är för 

barns utveckling och lärande. Informanterna såg förskolans utomhusmiljö som en stor resurs 

utifrån flera olika aspekter, där det mest framträdande var barns möjlighet till rörelse, en stor 

variation av lek med olika material, socialt samspel, självständighet och barnens möjlighet att 

utforska spännande och lustfyllda lärmiljöer. Lindstrand (2005) påtalar vikten av att förskolegården 

måste vara lockande, stimulerande och ge barnen i verksamheten utmaningar, att miljön bör 

erbjuda något speciellt för att bidra till barns utveckling och lärande. Vidare påtalar Ärlemalm-

Hagsér (2008) vikten av att lärande bygger på variation, urskiljning och samtidighet där 

möjligheten att lära om sin omvärld påverkas av den variation av upplevelser, innehåll och 

erbjudande som barnen möter i sin omgivning. Dahlberg & Åsén (2011) påtalar i sin tur vikten av 

en inspirerande miljö som inte bara ger barnen möjlighet att fundera och uppleva utan också att 

agera.  

Informanterna lyfter betydelsen av pedagogers eget förhållningssätt och hur det egna 

engagemanget spelar en stor roll för arbetet kring förskolegårdens utformning och hur detta i sin 

tur kan främja förutsättningarna för barns lek, utveckling och lärande. Barns möjlighet att bjudas 

in till att få inflytande över den gemensamma miljön anses vara en viktig faktor. Samtliga 

informanter delade kunskapen och uppfattningen om att förskolegårdens miljö ska ses som en 

omfattande tillgång till barns utveckling och lärande. I enighet med Björklid (2005) som menar att 

forskning om lek- och lärmiljöer utomhus framförallt berör barns möjligheter till lek, lärande och 

utveckling. Till skillnad från förskolans begränsade inomhusmiljöer, erbjuder utomhusmiljön ett 

större utrymme där barn kan leka och röra sig fritt på påtalar Elm Fristorp & Lindstrand (2012). 

Även Aziz & Said (2012) talar för att förskolegårdens utomhusmiljö erbjuder barn en helt annan 

lek- och lärmiljö än verksamhetens inomhusmiljö, då barns meningsskapande i utomhusmiljön sker 

utifrån deras egna intressen. Utomhusleken stimulerar barns sinnesupplevelser och främjar det 

informella lärandet och naturen i sig, med sin rikedom erbjuder stora möjligheter till lärande. Lek 

i utomhusmiljöer erbjuder även stora och annorlunda möjligheter att utforska omgivningarna 
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utifrån sina egna förutsättningar och utvecklingsnivå, skriver Brodin & Lindstrand (2008). Brodin 

(2009) lyfter en syn som finns på utomhusmiljön i förskolans verksamhet, en syn om att miljön 

utomhus är starkt kopplad till nöje medan inomhusmiljön är kopplad till lärande. Även Davidssons 

(2006) studie av barns lek i en utomhusmiljö stödjer detta resonemang. Hon konstaterar att barns 

utelek vanligtvis inte är kopplad till lärande vilket hon anser vara problematiskt.  

Samtliga informanter nämnde flertalet viktiga aspekter kring hur utformningen av utomhusmiljön 

kan påverka barns lek, utveckling och lärande. En av de mest framträdande aspekterna var att de 

såg förskolegården som en central del av barnens motoriska utveckling, då barn i utomhusmiljön 

ges stora möjligheter att utveckla sin kropp, genom en stor variation av aktiviteter. Detta kan ses i 

samförstånd med det White (2004) talar om, som menar att barn som regelbundet leker i naturliga 

miljöer påvisar en ökad utveckling av motorik, koordinationsförmåga, balans och smidighet. 

Människokroppen är skapad för rörelse och rörelse finns som ett grundläggande behov hos barn. 

Barn behöver vara i rörelse för att leka, för att lära och för att hålla sig friska. Förskolans läroplan 

lägger stor vikt vid att barn ska få uppleva glädje över att vara i rörelse och få positiva upplevelser 

och erfarenheter av olika typer av fysisk aktivitet. Både som utgångspunkt för trivsel, 

förutsättningar för lek och inlärning, samt med tanke på att kunna ta till vara sin egen hälsa 

(Jagtøien 2002;Lämmle, Kobel, Wartha, Wirt & Steinacker 2016).  

Informanterna talade även om barns utevistelse i förskolan ur ett hälsofrämjande perspektiv och 

tog upp utevistelsens positiva inverkan på barns hälsa och välbefinnande, som en annan viktig 

aspekt kring hur utomhusmiljöns utformning kan påverka barns lek, utveckling och lärande. I 

Sverige talar vi ofta om utelekens hälsofrämjande effekter och att risken att drabbas av infektioner 

och sjukdomar minskar om barn vistas utomhus påtalas av Björklid (2005). Även White (2004) 

lyfter betydelsen av barns utomhusvistelse och menar att vistelsen i naturmiljöer inte endast är 

betydelsefulla för barns utveckling och lärande, utan att det även har en god effekt på 

stresshantering och att klara av motgångar. Förskolans verksamhet har ett stort ansvar när det gäller 

att ge alla barn glädjefyllda ögonblick utifrån var och ens förutsättningar, för att på så sätt bygga 

en stabil och stadig grund som barnen kan stå på när det kommer till rörelse och fysisk aktivitet. 

Extra viktigt och betydelsefullt är det då vi i dagens samhälle är betydligt mer stillasittande än vad 

våra kroppar är skapta för, vilket Sollerhed (2017) påtalar. Fysisk inaktivitet leder till sämre hälsa 

och sjukdom vilket inte gynnar individen inte heller samhället, vilket i sin tur inte bidrar inte till en 

hållbar utveckling. Forskning och studier visar att regelbunden fysisk aktivitet motverkar eller 
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försenar uppkomsten av flertalet av våra vanligaste folksjukdomar skriver Ekblom-Bak & 

Hellenius (2010). 

Det framgår även i studien att informanterna ser förskolegårdens utomhusmiljö som en tillgång för 

att ge barn möjlighet att ta ansvar för miljön och många talade om förskolegårdens tillhörande 

skogsdunge, som en stor tillgång till barns ansvarskänsla för miljön. Detta kan knytas till Barr, 

Nettrup & Rosdahl (2011) utlåtande om att barn som får ta del av meningsfulla och lustfyllda 

situationer i naturen, där de kan uppleva lustfyllda, och lärorika miljöer, med en rikedom av olika 

djur- och växtarter ger förutsättningar för att de på sikt kommer värnar om denna miljö, och 

utvecklar ett varsamt förhållningssätt till naturen. Vilket på längre sikt kan leda till en hållbar 

utveckling, som Brundtlandkommissionen, som FN tillsatte i mitten av 1980-talet definierar som 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Författarna Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) 

uppmärksammar även miljöfrågor i dagens samhälles som upptar ett allt större fokus och berör 

frågor om hur den hållbara utvecklingen ska införlivas. Förskolans verksamhet spelar en viktig roll 

för den hållbara utvecklingen, då barn tidigt blir medvetna om sin närmiljö och omgivning. Ju 

tidigare barn får möjlighet att lära sig att värna om miljön, desto tidigare utvecklar de ett hållbart 

förhållningssätt som i framtiden kan bidra till ett framtida miljötänk.    

Trots att den besökta förskolans utomhusmiljö till ytan kunde upplevas som liten, var 

informanterna eniga om att förskolegårdens utformning var välplanerad, då man tagit tillvara på 

samtliga ytor för att skapa inspirerande, lustfyllda och inbjudande miljöer för barnen, med 

målsättningen om att främja deras utveckling och lärande. Förskolan arbetade utifrån ett Reggio 

Emilia inspirerat förhållningssätt, som av Linder (2016) beskrivs som en pedagogik som 

karaktäriseras av ett särskilt fokus på goda lek- och lärmiljöer för att göra barns vardag lustfylld, 

spännande och utvecklande. Inom Reggio Emilias pedagogik ligger det ett stort intresse till att 

skapa och utforma förskolans miljöer i syfte att ge förutsättningar för barns lek och lärande när de 

befinner sig i dessa miljöer.  

Förskolans utomhusmiljö upplevdes som lummig och levande med mycket träd, buskar och 

växtlighet och en förmånlig blandning av öppna ytor och grönska, vilket erbjöd många små 

inbjudande “rum” som barnen hade möjlighet att leka i. Aktiviteter i naturen erbjuder barn direkta, 

meningsskapande och multisensoriska interaktioner med naturliga element, växter och djurliv 

vilket Acar & Torquati (2015) påtalar. Förskolegårdens utformning bestod även av flera utrymmen 

som erbjöd många valmöjligheter, varierande aktiviteter och bjöd in, underlättade och gav 
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förutsättningar för sociala interaktioner. Dessa olika utrymmen utgick till stor del från barnens 

rådande intressen för att skapa förutsättningar för barnen att leka och utvecklas i den rådande 

miljön. Öhman (2019) skriver att barns lekande utgår ofta ifrån deras upplevda erfarenheter från 

deras vardagliga liv. 

Barns möjligheter till givande samspel och kommunikation är en betydelsefull del av barns lärande 

och utveckling, enligt det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1995). Inom den sociokulturella 

teorin menar man att människor utvecklas i kommunikation med andra och i den kultur och det 

sociala liv man befinner sig i, samt att barn utvecklar kunskap genom att delta i aktiva och sociala 

lärprocesser. Den sociokulturella teorin påtalar även vikten av utformningen av förskolans olika 

rum och miljöer eftersom miljön i hög omfattning påverkar och bildar en grund för barns lärande. 

Detta eftersom rum och miljöer bär och förmedlar olika kunskaper, erfarenheter, känslor och 

förväntningar till barnen.  

Öhman (2019) uppger att de bästa förutsättningarna för lekande är att barn har tillgång till 

utrymmen och att det finns tid att leka fritt i skiftande miljöer. Även Claesdotter (2004) påtalar 

vikten av att förskolläraren måste ge tillit till barns lärande genom leken och ge tid för lek i 

verksamheten. Kragh-Muller, Ørsted Anderson & Veje Hvitved (2012) upplyser om att när barn 

leker tillsammans utvecklar de flera olika förmågor, däribland autonomi, kommunikation, 

självkontroll, problemlösningsstrategier och erhåller en förståelse för kulturella regler och socialt 

beteende och om förskolans miljö innehåller iordningställda lek- och lärutrymmen ökar chansen 

att barnen ägnar sig åt sociala lekar.  

För att skapa väl fungerande lek- och lärmiljöer bör miljöerna innehålla material och redskap som 

fungerar som stöd i barnens utveckling och lärande genom leken enligt Ahmetoglu (2019), vilket 

även informanterna gav uttryck för i studiens resultat. Elm Fristorp & Lindstrand (2012) redogör 

för materialets och omgivningens betydelse genom begreppet Affordance, vilket de beskriver som 

en miljö eller objekt som används av barnen som hjälpmedel i deras meningsskapande. Dessa 

objekt eller miljöer som barnen använder riktar sig inte emot hur de bör användas som resurs, utan 

fokuset ligger på användandet av materialet och hur de blir till en resurs vid tillfället de används. 

Just i förskolans utomhusmiljö erbjuds väldigt många möjligheter för barn att intresseras och 

engageras av sådana material och miljöer som inte nödvändigtvis planerats när miljön utformats, 

exempelvis olika naturmaterial. Även Bengochea, Sembiante & Gort (2018) framhåller materialets 

betydelse för utvecklingen av barns lek.    
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Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering, vilket enligt Säljö (2014) 

innebär att vi förstår omvärlden genom olika kulturella redskap. Det innebär att människors 

tänkande och föreställningar är framvuxna ur den sociala och kulturella omgivningen. Människor 

kommunicerar och tolkar sin omgivning med olika redskap. Mediering länkar samman människor 

genom olika redskap med omvärlden. Så kallade medierande redskap, är olika redskap såsom 

fysiska redskap, s.k artefakter och intellektuella redskap (språk). Artefakter enligt Säljö (2014) kan 

inte ses som döda objekt, han menar att människor skapar kunskap genom samspel med olika 

artefakter och att barn utforskar sin omvärld utifrån de olika artefakter som finns tillgängliga för 

barnen. Barn kommunicerar även med sin omvärld genom artefakter och därmed förmedlar på så 

vis sina erfarenheter med varandra. Strandberg (2006) förklarar att vår inre process, det vill säga 

tänkandet träder fram i samspel med andra genom yttre aktiviteter med hjälp av fysiska redskap i 

specifika miljöer.  

En informant tog upp fördelarna med att barn i olika åldrar träffades på ute på förskolegården, 

vilket möjliggör det som den sociokulturella teorin benämner som den proximala 

utvecklingszonen. I den proximala utvecklingszonen kan barnet imitera sådant som står på tur att 

läras in, tillsammans med andra. Det enskilda barnet överskrider sina aktuella förmågor genom att 

med hjälp av andra lösa olika problem de ställs inför enligt Kragh- Muller (2012).  

Det framgår från studiens resultat att informanterna är väl medvetna kring att det egna 

förhållningssättet och engagemanget har stor betydelse för arbetet med att skapa lustfyllda och 

givande lek- och lärmiljöer i förskolans verksamhet. En utav informanternas uttryck “det är viktigt 

att göra det roligt och betydelsefull för barnen i verksamheten” liknar det Andreasson & Allard 

(2015) tar upp angående förskollärares förhållningssätt kring skapandet av lek- och lärutrymmen. 

De talar för att förskollärare behöver ett nyfiket, lyhört och respektfullt förhållningssätt där man 

tar tillvara på det lärande som sker i leken. En genomtänkt miljö bygger enligt Whener Godée 

(2002) på observationer gjorda av förskollärare i verksamheten, observationer som grundar sig på 

barnen och hur de använder sig av miljön de befinner sig i. Förskollärare har en viktig uppgift, 

nämligen att tillstå barnens bästa anser Nordin-Hultman (2011), som menar att barn formas i den 

miljö som omger dem, därför är en god planerad miljö av stor vikt och något som verkligen bör 

reflekteras över i arbetslaget. Strong-Wilson & Ellis (2007) forskning påvisar att om man som inom 

Reggio Emilias pedagogik ser miljön som en lärare, kan man bli medveten om hur omgivningen 

kan bidra till barns lärande. 
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Till skillnad från Brodin & Lindstrand (2008) beskrivning av hur förskollärare ofta värderar 

inomhusaktiviteter som mer värdefulla och viktiga för barns lärande än utelek redogör 

informanterna om förskolegårdens utemiljö som en självklar del av förskolans undervisningsarena. 

De talar om hur de som arbetslag tillsammans för diskussioner angående utvecklingen av 

förskolegårdens utomhusmiljö i syfte att främja barns utveckling och lärande. Det framgick tydligt 

att informanterna lade stor vikt vid att lyssna till och bjuda in barnen kring deras arbete kring 

förskolegårdens utformning. De såg det som en självklarhet att barnen ska få inflytande över att 

påverka den gemensamma utomhusmiljön med målsättningen att arrangera förskolegårdens miljö 

utifrån att möta barns intressen, behov och nyfikenhet. Det är av stor vikt att låta barnen vara med 

och forma miljön de befinner sig i, dels för förståelse för miljöns uppbyggnad, även för att barnen 

ska känna ett ansvar över miljö där de spenderar stora delar av sin vardag skriver Björklid (2005). 

Även Öhman (2019) lyfter betydelsen av att tillsammans med barnen skapa och omvandla 

inbjudande miljöer som innehåller rika möjligheter till utforskande och lek. Hon menar också att 

det är betydelsefullt för barns lekande att man som förskollärare ger inspiration att leka genom 

olika aktiviteter samt att erbjuda barnen tid och utrymme för att leka. Som förskollärare behöver 

man vara iscensättare, närvarotörer och ibland medlekare. En sammanställd bild av forskare visar 

att när barn tidigt vistas i miljöer där det erbjuds tillfällen till interaktion och lek med kamrater och 

med kunniga närvarande och intresserade vuxna, får barnen bättre möjligheter att utvecklas 

(Ackesjö 2016).  

En annan uppfattning som framkom bland informanterna var att man som förskollärare ska tro på 

barnets förmåga, att man på en lämplig nivå utmanar barnen vidare i sin utveckling vilket stärker 

deras självförtroende och inte bara se att det kan vara farligt. Detta framkommer av Öhman (2019), 

som talar om hur vuxna ofta associerar utomhusmiljöer som något farligt vilket medför att man 

som vuxen väljer att bevaka och kontrollera barnen i en så stor utsträckning att det begränsar 

förutsättningarna till barns utveckling och lärande. Barns deltagande i vissa lämpade riskfyllda 

aktiviteter ger barn förutsättningar till att lära sig nya färdigheter och prova nya förmågor enligt 

forskning av Little & Wyver (2008). En faktor som påverkar miljöns pedagogiska utformning är 

förskollärares bild av barndom och därmed vilken utveckling och vilket lärande som möjliggörs 

för barnen i verksamhetens miljö. Wallander & Eidevald (2016) framvisar att begreppet being 

syftar på en barnsyn som bedömer barndomen utifrån vilken nytta den ger för stunden och för 

barnets egen skull och utgår från ett här och nu perspektiv där barndomen i sig ses som målet. 

Tanken är att det som sker har ett värde för stunden, att man som förskollärare fokuserar på att barn 
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ska vara barn här och nu. Lyssnandet på barnen är centralt för arbetssättet och för hur den 

pedagogiska miljön formas, en miljö där barns intresse styr material och planering. Denna barnsyn 

genomsyras i samtliga informanters förhållningssätt kring hur de arbetar med utformningen och 

skapandet av lustfyllda lärmiljöer i förskolans utomhusmiljö tillsammans med barnen.  

Ett återkommande mönster hos informanterna i samband med deras arbete kring att skapa lustfyllda 

lärmiljöer i utomhusmiljön var deras uttryck om avsaknaden av tid och pengar. De gav uttryck för 

att en stor förutsättning för att kunna skapa lustfyllda lärmiljöer var möjligheten att införskaffa 

inbjudande och inspirerande material. Informanterna menade att med mer resurser hade de 

ytterligare kunnat utveckla deras lärmiljöer för att berika barns utveckling och lärande. Två 

informanter påtalade dock betydelsen av att göra det bästa av det man har och att genom 

engagemang och kreativitet kommer långt. Generellt gavs uppfattningen om att informanterna hade 

en positiv inställning till utformningen av deras förskolegård som lovordades.  

Avslutningsvis redogjorde informanterna kring deras visioner om hur synen på lärmiljöer i 

utomhusmiljön i framtiden kommer att utvecklas. De var hoppfulla och uttryckte en önskan om att 

utformningen av förskolans utomhusmiljöer framförallt behålls och att det riktas större fokus på 

förskolors utomhusmiljöer då de är en stor tillgång och en viktig resurs för barns utveckling, lek- 

och lärande. Men även en central del för barns välbefinnande och främjandet av den hållbara 

utvecklingen. Informanterna hoppas även att högre distanser och att samtliga som arbetar inom 

förskolan erhåller och utvecklar sina kunskaper kring utemiljöns stora tillgång för barns utveckling 

och lärande.   
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7. Slutsats  

Vi har med denna studie fått nya kunskaper och kompetenser som vi kan tillämpa i vår yrkesroll 

som förskollärare. Dessa kunskaper kommer att ge goda förutsättningar för barns utveckling och 

lärande, då dessa kunskaper skapar möjligheter för barnen att ta del av en inbjudande förskolegård, 

som är medvetet utformad med lustfyllda lärmiljöer utformade utifrån barnens intressen, 

önskningar och nyfikenhet. Vi önskar att vi med vår studie ha synliggjort betydelsen av 

utformningen av förskolans utomhusmiljö i relation till barns lek, utveckling och lärande. Vi 

hoppas att vi har inspirerat och skänkt ny kunskap till verksamma förskollärare och övrig 

förskolepersonal om varför det inom förskolan är av betydelse att arbeta med att skapa lustfyllda 

lärmiljöer, även utomhus. Studien kanske även har haft en positiv inverkan på förhållningssätt och 

bidragit med en ny sorts “glasögon” att skåda förskolegården med. Detta hoppas vi i förhoppning 

om att alla barn ska få uppleva och få möjlighet att vistas i en lustfylld och lärorik utomhusmiljö 

som uppslukar dem med stor nyfikenhet, entusiasm, glädje, lek och gemenskap. Självklart 

tillsammans med närvarande pedagoger som lyssnar, stöttar och inspirerar barnen i förskolans 

verksamhet.  
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7. Bilagor  

Bilaga 1, Missivbrev  

Information om projektet “Förskolegårdens utformning och dess betydelse för barns lek och 

lärande” 

Hej! 

Vi är två studenter som under höstterminen 2019 läser sista terminen på förskollärarutbildningen 

vid Högskolan i Kristianstad. Studien genomförs som del av vårt examensarbete och kommer att 

publiceras i en examensuppsats. Detta är en förfrågan om ert deltagande i studien kring 

förskolegårdens utformning och dess betydelse för barns lek och lärande. Vi vill uppmärksamma 

er på att allt deltagande är frivilligt och att ni kan och har rätt att avbryta deltagandet när som helst. 

Vi kommer att samla in data genom intervjuer som spelas in. Studien kommer registreras på 

Högskolan Kristianstad i enlighet med lagen om hantering av personuppgifter (GDPR). Vi kommer 

att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, detta innebär att deltagandet kommer 

att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 

mer information.  

Med vänliga hälsningar 

Louise Bengtsson: louise.bengtsson0026@stud.hkr.se 

Love Olsson: love.olsson0022@stud.hkr.se 

Handledare på Högskolan Kristianstad, Christel Persson: christel.persson@hkr.se 
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Bilaga 2, Intervjufrågor  

1. Kan du berätta lite om hur du tänker kring förskolans lek- och lärmiljöer? 

 

2. Hur tycker du som pedagog, att en optimal lärmiljö ser ut i arbetet med barnen? 

 

3. Hur ser du förskolegården som resurs för barns lek och lärande? 

 

4. Vill du ge exempel på någon lek- och lärmiljö i er utemiljö och dess syfte? 

 

5. Hur arbetar du tillsammans med ditt arbetslag kring förskolegårdens utformning? 

 

6. Vad tycker du om att “den tredje pedagogen” (miljön) fått alltmer fokus i förskolans verksamhet? 

 

7. Hur tror du synen på lek- och lärmiljöer i förskolan kommer att utvecklas i framtiden? 

 

 


