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1 Inledning  

Djur och natur har från en tidig början varit en viktig och central del av mitt liv. Jag 
vistades mycket utomhus som barn och jag började tidigt som scout, vilket gjorde att 
jag tidigt kom i kontakt med en verksamhet som använde utomhusmiljöer på ett 
aktivt sätt. När jag sedan började studera till förskollärare, fick jag också upp ögonen 
för utomhusverksamheten i förskolan. Björklid (2005) tar upp att utomhusvistelsen 
ses som en självklarhet inom förskolan, som därav också är en del av själva 
verksamheten i förskolan. I dagens verksamhet finner jag det än viktigare att ta vara 
på utomhusvistelsen, då Björklid (2005) menar att barn som vistas ute så mycket 
som möjligt ges större möjligheter till god motorisk förmåga, ökad 
koncentrationsförmåga och även lägre sjukfrånvaro.  

Mitt tidigare intresse för att vistas utomhus, gjorde att jag även uppmärksammande 
hur varierad uteverksamheten kan vara, beroende på förskola och de pedagoger som 
arbetar i verksamheten. I Läroplan för förskolan uppmärksammas också att 
förskolans verksamhet inte kan utformas och se ut på samma sätt överallt 
(Skolverket, 2016), då det kan finnas olika förutsättningar gällande barngruppen, 
förskolegårdens ytor och övriga resurser som finns tillgängliga i verksamheten. Det 
gjorde att jag upplevde det intressant att titta på olika förskolor och ta reda på hur 
förskolor med deras förskollärare arbetar med utomhuspedagogik, vilket blev starten 
på en förstudie där förskollärares syn på utomhuspedagogiken lyftes fram. Under den 
studien uppdagades att förskolans utomhusmiljö var en del som lyftes mycket av 
förskollärarna, och genom det kändes det relevant att titta vidare på utomhusmiljön. 
I läroplanen för förskolan tas det inte upp något specifikt om hur utomhusmiljön ska 
utformas eller vara, men generellt lyfts att miljön på förskolan ska anpassas efter 
barngruppen (Skolverket, 2016).  

Att alla barn är unika individer och därför också är i behov av olika 
bemötande/förhållningsätt, känner de flesta till. Alla barn leker inte lika bra i samma 
miljöer och det gör att barn kan behöva varierande platser för att kunna känna sig 
trygga. Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman, (1997) menar att förskolor 
med en variationsrik utomhusmiljö leder till att barn kan ges möjlighet att relatera 
till miljön på olika sätt. När förskollärare är uppmärksamma på att barn kan behöva 
olika platser och miljöer för att trivas och utvecklas leder det också till en god kvalitet 
på förskolan (Olsen, 2013).  

På grund av vikten av att ständigt arbeta med utomhusmiljön och barns olika behov 
av lekmiljöer är det intressant att undersöka olika förskolors utomhusmiljöer. Jag 
kommer att beröra I Ur och Skur förskolor, för att de har en uttalad pedagogik som 
utgår ifrån utomhusvistelse. Jag upplever nämligen att utomhusmiljön då får en 
ytterligare dimension, genom att barnen till stor del vistas utomhus och på grund av 
det behöver/måste de ha en genomtänkt miljö (Änggård, 2012). Jag vill fördjupa min 
kunskap om och få ett vidare perspektiv kring I Ur och Skur förskolors 
utomhusmiljöer och personals arbetssätt.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Den föreliggande studiens syfte är att jämföra olika I Ur och Skur förskolor. Följande 
frågor tydliggör syftet.  

 Vilka likheter och skillnader finns det i utomhusmiljön? 

 Vad väljer personal på förskolan att arbeta med i samband med aktiviteter i 
utomhusmiljön?  

1.2 Uppsatsens disposition  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens disposition. I kapitlet bakgrund, 
inledningsvis, lyfts centrala begrepp för denna studie. Därefter presenteras tidigare 
forskning inom ämnet. Bakgrundskapitlet avslutas med en redogörelse av uppsatsens 
teoretiska perspektiv.  

Nästkommande kapitel i undersökningen redogör för vald metod, och hur urvalen 
har gjorts. Därefter presenteras undersökningens genomförande, och hur tolkningen 
av data som samlats in gick till och fick sina kategorier. Studiens pålitlighet och 
trovärdighet tas också upp i detta kapitel, som till sist avslutas med de etiska 
aspekterna gällande deltagande i undersökningen.  

Studiens resultat är det kapitel som kommer härnäst. I detta kapitel presenteras den 
ihopsamlade empirin och de tolkningar som genomförts. Kapitlet fortsätter och 
avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

I kapitlet Diskussion lyfts dels resultatdiskussionen, dels metoddiskussionen. I 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet. Avsnittet avslutas med en slutsats. 
Därefter diskuteras metoden, där ett kritiskt synsätt på metoden lyfts fram. Kapitlet 
avslutas med hur studien har relevans utifrån förskolans pedagogik och hur fortsatt 
forskning kan komma till uttryck inom området.  
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2 Bakgrund  

I detta kapitel tas följande delar upp: centrala begrepp, tidigare forskning och 
teoretiskt perspektiv.  

2.1 Centrala begrepp  

I Ur och Skur förskola är ett begrepp som är centralt i denna studie. Begreppet kom 
att framträda första gången år 1985 då den första I Ur och Skur förskolan öppnade. I 
Ur och Skur-verksamheten har sedan 1995 varit en del av friluftsfrämjandets 
organisation. För att en förskola ska kunna kalla sig I Ur och Skur måste 
verksamheten utgå ifrån, bland annat av friluftsliv, utomhuspedagogik och 
upplevelsebaserat lärande. Förskolan ska också ha integrerat friluftsfrämjandets 
verksamhetsgrenar, där Skogsmulle, Skogsknytte, Skogsknopp, Barnskidskola och 
Barnskridskoskola är en del (Änggård, 2014).  

2.2 Tidigare forskning  

Pedagogers sätt att arbeta inom I Ur och Skur är att de ska vara medupptäckande och 
medupplevande. De är med och deltar tillsammans med barnen när de leker, 
samtalar och ställer frågor (Änggård, 2014). Det handlar också om, menar Änggård 
(2014), att pedagogers förhållningssätt och attityder spelar roll, då barn behöver 
känna att pedagoger är positiva och också visar att de tycker det är roligt att vara ute 
och arbeta med barnen. Faktum är att utomhusvistelse överhuvudtaget betraktas som 
en självklar del i förskolans verksamhet, menar Björklid (2005).  

Den viktigaste delen, enligt Änggård (2014), är att pedagoger ska inspirera barnen till 
att uppleva med sinnena och utforska, genom att ta med barnen till exempelvis 
naturområden. Om pedagoger visar fascination och förundran gällande naturen visar 
det också på pedagogers egen nyfikenhet inför barnen (Änggård, 2014). Även 
Engdahl (2014) lyfter vikten av att pedagoger är aktiva med barnen och att de 
interagerar med barnen.  

Ernst och Tornabene (2012) menar att det behövs en blandning och en balans mellan 
fria leksituationer och pedagogledda aktiviteter utomhus eller i naturmiljö för att 
skapa lärande. Engdahl (2014) lyfter här ett dilemma. Samtidigt som pedagoger vill 
ge barn plats till egenstyrd lek behöver de också vara nära för att kunna hjälpa barn 
att hitta sin plats i leken.  

Ernst och Tornabene (2012) tar upp att synen på utomhuspedagogik och 
användandet av utomhusmiljöer kan skilja sig utifrån pedagogers bakgrund och 
erfarenheter. Pedagogers attityd och beteende kring miljön visar på ett samband med 
barns naturupplevelser i tidig barndom. Hur utomhusmiljöer används är en komplex 
företeelse på grund av att det kan skilja sig mellan förskolor beroende på var 
förskolan är belägen, rådande kultur och pedagogers inställning (Ernst & Tornabene, 
2012). Regelbunden positiv användning av naturen av pedagoger, hjälper barnen att 
öka sina kunskaper och intresse, vidareutveckla sin omtanke om miljön (Ernst & 
Tornabene, 2012).  

Utomhusmiljön ska vara som en förlängning av klassrummet för att skapa 
förutsättningar till givande lärandetillfällen, då läroplanen får utrymme i utemiljön 
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också (Olsen, 2013). Björklid (2005) ser på utomhuspedagogik som en växelverkan 
mellan praktiskt görande och teoretiskt studerande, där platsen har en betydande 
roll. McClintic och Petty (2015), däremot, menar att pedagoger inte ser utemiljön som 
en resurs för att uppfylla läroplanen, utan som en miljö där barnen ska få känna sig 
fria att göra vad de vill. Pedagoger upplever att övervaka barnen är deras 
huvudsiktliga uppgift i lekmiljöer utomhus (McClintic & Petty, 2015).  

Inom skolan har skolgården varit eftersatt under en längre tid, men under hela 1990-
talet har den trenden börjat vända (Björklid, 2005). Fler skolor har påbörjat en 
utveckling av skolgården och dess miljö, då skolgårdens miljö har börjat ses som en 
resurs i undervisningen (Björklid, 2005).  

När gårdar utvecklas kan det leda till en mer varierad miljö. Moser och Martinsen 
(2010) tar upp att förskolor som har varierad miljö sett till utrymme, material och 
utrustning också får en miljö som upplevs mer stimulerande och tilltalande. Även 
Engdahl (2014) menar att en varierad utomhusmiljö på förskolan är en relevant 
aspekt, då en varierad förskolegård gällande innehåll och platser kan leda till att olika 
barn ges möjlighet att hitta trygghet och utmaningar på olika platser. Det stimulerar, 
till exempel barnen att kunna springa, hoppa och balansera, vilket kan leda till att 
barnen lär sig bedöma risker och också kan reducera skaderisker (Engdahl, 2014).  

Moser och Martinsen (2010) konstaterar att tre fjärdedelar av de norska 
institutionerna i deras studie ger barnen tillgång till klätterträd eller klätterväggar, 
vilka kan visa på pedagogers medgivande gällande risktagande lekar. För det mesta 
anses barn duktiga på att hitta den utmaningsnivå som passar deras färdigheter, men 
det gäller i de miljöer som stimulerar till utmaningar (Moser & Martinsen, 2010). 
Även Grahn, m.fl. (1997) tar upp att alla människor behöver balans mellan trygghet 
och utmaning och att detta också gäller i förskolans utomhusmiljöer. Barn behöver 
kunna finna utmaningar allteftersom barnet blir äldre och vill vidga världen, utifrån 
sin trygga bas till individuella utmaningar (Grahn, m.fl. 1997).  

Ibland är barnen begränsade till att vara enbart på förskolegården. Till exempel kan 
personalbrist leda till att barnen inte får komma iväg på utflykter och barnen 
hänvisas till förskolans egen gård. På detta sätt är förskolegården en betydelsefull 
utvecklingsmiljö för förskolepedagogiken (Lyssna 12.40) (Björklid, 2005). 
Förskolegårdens grindar och staket kan också agera som fysisk spärr mot det som är 
utanför förskolan (Änggård, 2012). Grindar och staket är ett sätt att stänga in barnen 
på. Ute i skogen finns dock inte de spärrarna, där får pedagoger använda andra 
metoder för att barnen ska stanna på platsen. Bland annat får de äldre barnen 
uttalade gränser och de yngre barnen blir hämtade om de går för långt bort (Änggård, 
2012).   

Olsen (2013) ta upp några aspekter som bör finnas i en förskolasutomhusmiljö som 
skapar förutsättningar för en utomhusmiljö av god kvalitet. Det behöver finnas 
utrymme för naturlig lek i riklig vegetation, dramatisk lek bland annat låtsaslek, löst 
material som kan hämtas, byggmaterial, rörelsemöjligheter genom öppna ytor och 
upptäckande lek. En annan aspekt som kan användas i skapandet av utomhusmiljön 
är utifrån Grahns (2007) syn på utemiljön. Han menar att förskolans miljö består av 
olika rum där det sker olika saker, till exempel lekbaser där lekar till stor del uppstår 
eller lugna områden där barn kan komma ifrån en stund.  
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Björklid (2005) lyfter att i Ur och Skur-daghem är naturmiljön en central del i deras 
pedagogik, där barns utomhuslek handlar om att ha ytor som är rejäla och som 
skapar intresse. Engdahl (2014) är inne på något liknande, då hon påpekar att 
förskolegårdens yta kan vara en bidragande faktor till hur barn använder och ser på 
gården. Även Moser och Martinsen (2010) argumenterar för storlekens betydelse på 
utomhusgårdens kvalitet och att norska förskolor i genomsnitt har cirka 50 
kvadratmeter per barn. De tar också upp att storleken på gården kan spela roll för hur 
barnen kan ha möjlighet att skapa hemliga platser, där de kan leka själva eller med 
två, tre stycken barn. En sådan plats kan vara nödvändig för barns mentala hälsa och 
välbefinnande i deras annars upptagna barndomsliv.  

Ett sätt att skapa hemliga platser på är genom naturliga miljöer. Naturmarker är en 
viktig del, då det i dessa finns möjlighet till utrymme för ostörda platser, där barnen 
kan leka och blir mer uppfinningsrika (Björklid, 2005). Enligt forskning finns det 
behov av en mångfald av platser och anläggningar, där barn kan vistas, till exempel 
bollplaner, klätterställningar och ytor med natur (Björklid, 2005). Däremot är det 
mindre än en tredjedel av de norska förskolor som Moser och Martinsen (2010) 
studerade, som använde naturliga installationer såsom buskar och lianer i träd för att 
skapa lekmiljöer, men det var vanligast att förskolorna hade traditionella 
installationer och leksaker i deras utomhusmiljö. Olsen (2013) menar att 
utomhusmiljöns utformning är en relevant del för att skapa en god kvalitet på 
förskolan som därav bör tas i beaktning.   

Förskolans utomhusmiljö är en miljö som ses som viktig, enligt Änggård (2014) och 
därav skapas många tankar kring miljön och dess utformning till att inspirera och 
vara lärorik. Inom I Ur och Skur strävar pedagoger efter att skapa miljöer som är 
naturliknande, där bland annat träd, buskar, stammar och stubbar används istället 
för fabrikstillverkade lekredskap (Änggård, 2014). Hon tar också upp att gården ska 
vara en miljö som stimulerar till fantasilek, där gårdens olika delar också stimulerar 
låtsaslek, motorisk lek och experiment. Änggård (2014) menar att olika miljöer 
används inom olika aktiviteter, bland annat kan gräsplanen användas för 
vuxenstyrda regellekar, eldplatsen som en samlingsplats, eller skogen där fantasilek 
kan råda på ett bra sätt eftersom det i skogen finns det material som främjar 
fantasilek.  

Inom norska förskolor är det ett vanligt fenomen, menar Moser och Martinsen 
(2010), att barnen själva får hämta själva de redskap, material och leksaker som de 
vill ha och leka med utomhus. Det är även bra att ha flera små förvaringsutrymmen 
istället för till exempel bara ett stort förråd (Olsen, 2013). Det gör att materialen 
fördelas jämnare över gården. Barn som får fritt använda och ha tillgång till redskap 
och leksaker stimuleras till mer högkvalitativ lek och de får även möjlighet att kunna 
utveckla sin lek (Moser & Martinsen, 2010). Att barn i viss utsträckning får välja 
redskap själva är ett fenomen som existerar på nästan alla norska förskolor (Moser & 
Martinsen, 2010). Moser och Martinsen (2010) tar också upp att barns fantasi 
främjas genom att de har tillgång till naturliga material som kottar, stenar och 
pinnar. Det låter nämligen barnen att i större utsträckning bestämma möjligheterna 
och begränsningarna i materialet.  
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2.3 Teoretiskt perspektiv  

Den teori som kommer ligga till grund för denna studie är det sociokulturella 
perspektivet. Lev Semjonovitj Vygotskij arbetade fram och lade grunden för denna 
teori och den uppmuntras att användas i arbetet runt de svenska läroplanerna 
(Strandberg, 2006). Sociokulturella perspektivet innebär ett synsätt att relatera till 
andra, där det innesluts till störstadel genom ett samspel. Det relevanta inom 
samspelet är vad som sker i aktiviteter mellan människor och dess miljö. Aktivitet är 
ett nyckelord inom Vygotskijs teori, då han lyfter fram görandet som det avgörande 
för lärande och utveckling (Strandberg, 2006). Det sociokulturella perspektivet 
innefattar tänkandet som något socialt och det sociala som en del i tänkandet 
(Egidius, 2008).  

En del som innesluts av Vygotskij i aktiviteter, enligt Strandberg (2006), är att de ska 
vara sociala genom att det sker någon sorts samspel mellan människor. Det är genom 
socialt samspel på ett eller annat sätt som det kan uppstå nytt lärande. I aktiviteter 
används också redskap eller så kallade medierade artefakter, som innebär att verktyg 
tas i bruk för att kunna utföra arbetsuppgifter. De kompletterar och hjälper till att 
uppfatta världen och skapa lärande. En annan del som Strandberg (2006) tar upp 
som hör till aktiviteter som leder till lärande är att de ska vara situerade, med andra 
ord situationsbetingade. Det vill säga att aktiviteterna ska ske i miljöer som hör till 
och är relevanta för aktiviteten. Miljöer eller rum som kan underlätta lärande ska 
användas. Till exempel kan ett rum med böcker stimulera till läsning och en skog 
utveckla kunskap inom naturkunskap (Sandberg, 2006). Sandberg (2006) menar 
sålunda att lärande inte längre bara sker i de traditionella utbildningsmiljöerna, utan 
att lärande kan ske även i kompletterande miljöer som bland annat arbetsplatser eller 
närsamhället.  
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3 Metod  

I detta kapitel tydliggörs studiens metod genom dessa delar: Metodval och urval, 
undersökningens genomförande, datatolkningsmoment, studiens pålitlighet och 
trovärdighet och forskningsetiska principer.  

3.1 Metodval och urval  

Denna studie handlar om att jämföra I Ur och Skur förskolors utomhusmiljö och hur 
den används av personal. För att få fram data om aktuella I Ur och Skur förskolors 
utomhusmiljö användes en kvalitativ metod: strukturerade observationer, eller så 
kallade systematiska observationer. Observationer används för att studera hur något 
är vid ett givet tillfälle och/eller för att undersöka exempelvis individers beteenden 
(Bryman, 2011). Genom att göra observationer av miljön ges en konkret inblick i hur 
miljön ser ut fysiskt och dessutom ges en bild av hur personalen arbetar praktiskt, 
vilket leder till att miljöns användning konkretiseras. Bryman (2011) tar upp att 
observationer kan vara bra då det sker en direkt iakttagelse av beteenden, som gör att 
det inte kan uppstå någon risk med att respondenter inte är helt sanningsenliga. 
Observationen i denna studie registrerades med stöd av ett kategorischema (se bilaga 
2). Observationen var en icke deltagande observation, där jag befann mig i den miljö 
som studerades, men inte deltog i några sociala sammanhang.  

För att kunna genomföra studien behövde ett urval göras gällande vilka förskolor som 
skulle vara med i studien. Studiens syfte att jämföra I Ur och Skur förskolors 
utomhusmiljö minskade förskoleurvalet, då bara förskolor inom I Ur och Skur var 
möjliga att välja. Utifrån ett tillgänglighetsurval valdes inledningsvis fyra I Ur och 
Skur förskolor ut till undersökningen. Bryman (2011) förklarar att 
tillgänglighetsurvalet innebär att forskaren väljer deltagare till studien utifrån vilka 
som kan tänkas vara tillgängliga. Förskolorna togs fram genom en internetsökning på 
I Ur och Skur förskola, därefter valdes slumpmässigt fyra I Ur och Skur förskolor i 
söklistan. En av förskolorna avböjde deltagande och ytterligare en förskola fick 
tillfrågas. De fyra förskolor som till sist deltog i studien ligger i tre olika kommuner, 
där två av de fyra förskolorna ligger i samma kommun.  

3.2 Undersökningens genomförande  

Inledningsvis togs kontakt med fyra olika I Ur och Skur förskolor via telefon, och 
därefter skickades missivbrevet (se bilaga 1) ut till förskolecheferna på respektive 
förskola via mail. Två av fyra förskolor gav besked direkt under telefonsamtalet 
gällande medverkan i studien och det bokades ett datum för besöket. En tredje 
förskola ville återkomma dagen efter, för att kunna ge besked då. Den förskolan 
tackade sedan nej till medverkan i studien, vilket gjorde att en femte förskola fick 
kontaktas. Den förskolan kontaktades på likadant sätt som de tidigare via telefon och 
mailkontakt. Förskolechefen på förskolan kunde inte till en början nås via telefon, 
men missivbrevet mailades ut. Den fjärde förskolan som hade kontaktats tackade ja 
till deltagande via mail.  

Jag fick svar från tre av fyra förskolor och bokat in tid för observation. Vid den första 
observationen gick allt smidigt. Jag gick runt på gården och antecknade vad jag såg 
och spelade in samtal med en diktafon. När jag kom till den andra förskolan som 
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skulle delta i undersökningen hade inte mailet med missivbrevet kommit fram till 
förskolechefen, och därför hade de trott att det inte skulle bli någon observation på 
deras förskola. Det ledde till att en ombokning av besök för observationen fick göras, 
och missivbrevet mailades ut igen. Under den tiden hade det fortfarande inte kommit 
något besked från den sista förskolechefen. Kontakt togs igen och då kom beskedet 
att de ville delta i undersökningen och en tid bokades.  

Observationerna pågick under cirka 1,5 timme, och genomfördes på förmiddagar. 
Under observationerna användes ett observationsschema, där det antecknades vad 
som iakttogs. Samtidigt användes en diktafon för att spela in vad personalen 
muntligen utryckte. Direkt efter varje observation transkriberades fältanteckningarna 
tillsammans med ljudinspelningen till text. Därefter namngavs respektive förskola 
med namnen: Förskola 1, Förskola 2, Förskola 3 och Förskola 4. 

3.3 Datatolkningsmoment  

När alla observationer hade genomförts och transkriberingarna var gjorda, lästes de 
igenom noggrant för att få en tydlig uppfattning gällande den insamlade datan. Den 
första inblicken i datamaterialet var att det fanns en tydlig delning i två kategorier, 
där den fysiska utomhusmiljön var en del och hur personal arbetar utomhus var den 
andra. Det blev första steget i analysen, för att få fram de olika kategorierna. När en 
ytterligare genomgång av insamlad data gjordes upptäcktes innehåll som var lika 
mellan förskolorna och deras utomhusmiljö. Alla de fyra förskolorna hade exempelvis 
på förskolegården stora träd, som bland annat kunde användas som klätterträd. Det 
fanns också någon slags stuga/hus av något slag tillgänglig för barnen att leka i, på 
samtliga fyra gårdar. Dessa likheter som framkom i datamaterialet fick bli grunden 
för den första kategorin i empirin: miljöernas likheter.  

I motsats till kategorin miljöns likheter upptäcktes även olikheter mellan de olika 
förskolorna. Där olikheterna i de fysiska miljöerna kom fram genom att det 
uppdagades miljöer som var helt skilda mellan alla förskolorna i studien. Exempelvis 
kunde det gälla att Förskola 1 hade tillgång till ett vindskydd på gården och Förskola 
3 vars gård var en privat villatomt. Det fanns flera fysiska aspekter på miljön inom de 
fyra förskolorna som skilde sig var för sig, och därför tillkom den andra kategorin: 
miljöernas olikheter.  

Det framkom också i observationen att några av förskolorna hade gemensamma 
miljöer, men som inte fanns alls på andra. Det kunde existera fysiska miljöer på två 
av förskolorna men som inte existerade alls på de andra två förskolorna till exempel. 
Denna del kom till eftersom allting inte hela tiden passade ihop med samtliga fyra 
förskolors gårdars utformning och utseende. Det fanns bland annat gungor på 
Förskola 1 och 2, medan det inte fanns några gungor på de andra två, Förskola 3 och 
4. Ett annat exempel var att det på Förskola 1, 2 och 3 fanns en rutschkana, vilket inte 
fanns på Förskola 4. På Förskola 1 och 2 satt dessutom rutschkanan också samman 
med en klätterställning, vilket rutschkanan inte gjorde på Förskola 3. Denna del tog 
start på tredje kategorin: miljöernas splittrade likheter och skillnader.  

Den fjärde och sista kategorin är personalens arbetssätt i förskolan. Kategorin 
framträdde ur den insamlade datan genom att en central del var personalens sätt att 
använda utomhusmiljön. Detta tydliggjordes exempelvis på tre av förskolorna genom 
att personalen gav barnen fri tillgång till material i utomhusmiljöns förvaringar. En 
annan situation var när en personal från en av förskolorna tog en tallkvist med barr 



 9 

och använde den som redskap för att stimulera till lek. Personen använde kvisten 
som en sopkvast och sopade med och strax därefter blev den en flygande kvast.  

3.4 Pålitlighet och trovärdighet  

När observationerna genomfördes studerade jag vad som hände och sades i de 
aktiviteter som uppstod, i enlighet med observationsschemat. Bryman (2011) 
framhåller att när det finns tydliga beskrivningar av den sociala verkligheten i en 
studie och vetenskapliga regler uppfylls, kan en studie uppnå trovärdighet. Vidare 
understryker han att studier som visar fullständiga redogörelser av forskningens alla 
faser kan leda till att pålitligheten i studier ökar. Det noterades endast det som sågs 
och hördes och ingen värdering lades in i observationsschemat, vilket kan tolkas som 
att datainsamlingen var objektiv. Noterbart är att vädret var olika under de fyra 
observationerna, vilket kan göra att resultaten kanske skulle kunna skifta gällande 
personalens arbetssätt. I bearbetningen av data var det teoretiska perspektivet 
utgångspunkten i framställningen av studiens resultat, vilket kan öka studiens 
trovärdighet och pålitlighet.  

3.5 Forskningsetiska principer  

Enligt Bryman (2011) innesluts de etiska principerna av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet, 
för det första, innebär att forskaren informerar alla berörda personer i 
undersökningen om studien och om syftet (Vetenskapsrådet, 2011). Bryman (2011) 
menar också att det ska vara frivilligt att delta i en studie och att deltagare i studien 
har rätt att hoppa av när helst de vill. Enligt Bryman (2011) betyder samtyckeskravet, 
för det andra, att deltagare i en studie, bestämmer själva över sin medverkan och om 
minderåriga är med, krävs godkännande av föräldrar eller vårdnadshavare.  
Konfidentialitetskravet, för det tredje, innebär att alla uppgifter om personer i 
undersökningen, hanteras med försiktighet och förvaras oåtkomligt för obehöriga 
(Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) innebär nyttjandekravet, till sist, att allt 
insamlat data om enskilda personer bara får användas för forskningsändamålet.  

För att undvika oredlighet i undersökningen följer jag de forskningsetiska 
principerna, vilket informerades om i missivbrevet (se bilaga 1). Jag följer 
informationskravet i och med missivbrevet då deltagarna i undersökningen fick 
information om studien och dess syfte. Deltagarna fick också ge sitt samtycke till att 
vara med i undersökningen innan insamlandet av data kunde påbörjas. Med tanke på 
konfidentialitetskravet avidentifierades allt material direkt efter insamlingen så att 
datan inte kunde härledas till specifika förskolor eller deltagare. Då undersökningen 
är genomförd, raderas dessutom allt insamlat data. På detta sätt följs också 
konfidentialitetskravet.  
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4 Resultat  

I följande kapitel presenteras undersökningens resultat. Kapitlet har organiserats 
med följande underrubriker: Empiri, tolkning och resultatsammanfattning.  

4.1 Empiri  

I empiriavsnittet presenteras resultatet från mina observationer under fyra olika 
kategorier: miljöns likheter, miljöns olikheter, miljöernas splittrade likheter och 
skillnader och till sist också personalens arbetssätt i förskolan.  

4.1.1 Miljöernas likheter  

Resultatet visar att vissa miljöer i förskolorna var lika varandra. I detta avsnitt 
redogörs för dessa likheter.  

Det blev klart att det fanns sammanlagt nio miljöer/artefakter i den fysiska miljön 
som var till största del lika. Det som kunde skilja lite var storlek, hur det såg ut 
och/eller hur många, sett till antal, det fanns.  

En plats som fanns på samtliga fyra förskolor, som observerades, var sandlådan. 
Sandlådan hade olika utformningar och antalet sandlådor på de olika förskolorna var 
olika, men alla hade förvaringar av sandleksakerna/redskapen nära intill så att de 
fanns lättillgängliga för barnen och personal. Förvaringar av redskap och material var 
en sak som det fanns gott om på gårdarna. De var utformade på flera olika sätt, dels 
fanns det större förråd, ett eller flera där material som var stora och/eller små 
förvarades. Det fanns också flera olika förvaringslådor med saker av varierat slag.  

Det observerades också att det på alla fyra förskolorna fanns samlingsplatser som 
bestod av bänkar eller stolar i en cirkel eller liknande formering. Det fanns dessutom 
flera sådana platser på Förskola 2. Det fanns också ett flertal, både stora och små, 
bord med sittmöjlighet utsprida på förskolorna.  

Stora och kraftiga träd växte på alla förskolornas gårdar och vissa träd användes 
bland annat som kojor eller klätterträd. Andra variationer på växtlighet fanns genom 
att samtliga förskolor hade planteringslådor, men det fanns varierat antal på de olika 
gårdarna.  

4.1.2 Miljöernas olikheter  

I detta avsnitt jämförs de olika förskolornas miljö i avseende på att visa olikheter i det 
observerade materialet.  

Varje förskola hade minst tre miljöer/artefakter som inte fanns på någon av de övriga 
förskolorna. Det gjorde att den ena förskolan inte var den andra lik, avseende 
utomhusmiljön. Dessa individuella delar var alltifrån stora till små saker.  

Förskola 1 hade till exempel en stor installation på gården som de andra förskolorna 
inte hade och det var ett vindskydd, som de hade längst in på gården. De hade också 
en hinderbana som bestod av flera olika hinder såsom balansgång och apbro. 
Ytterligare något som var unikt för denna förskolas miljö i jämförelse med övrigas var 
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att det fanns en konstruktion där flera ihopsatta hinder tillsammans skapade en 
konstruerad hinderbana.  

Förskola 2 hade även tillgång till en större inhägnad gård som satt ihop med deras 
egen gård, med endast en grind emellan. Den gården tillhörde en lågstadieskola som 
fanns i samma byggnad som förskolan. Det gjorde att förskola 2 också hade möjlighet 
att använda ett klätterberg, en snickarverkstad och en stor rutschkana i 
utomhusmiljön till skillnad från de andra förskolorna som endast hade sina egna 
gårdar tillhanda.  

Förskola 3:s förskolegård, till skillnad mot övriga, observerade förskolor, var en 
hustomt. Förskolegården som också var en hustomt var mindre än gårdarna på de 
andra förskolorna.  

Förskola 4 hade flera saker som skilde sig helt från de andra förskolornas gårdar. 
Bland annat fanns det en gräskulle i utkanten av gården och en basketkorg med en 
asfalterad halvplan. Förskola 4 hade också kojor som var skapade av trälådor som 
barnen kunde krypa in i. Denna förskola hade inga färdigköpta ställningar eller 
liknande, utan det mesta var byggt från grunden. Sålunda hade förskolan flera 
individuella delar än övriga förskolor.  

4.1.3 Miljöernas splittrade likheter och skillnader   

Det fanns likheter men på samma gång olikheter i de fyra förskolornas fysiska 
utomhusmiljö. Följaktligen fanns inte samma likheter respektive skillnader på 
samtliga fyra förskolor.  

Förskolornas utemiljö skiljde sig åt gällande staket och inhägnader. Förskola 4 
saknade inhägnad helt och hållet, medan Förskola 3 var till hälften inhägnad med 
staket mot vägen, men utan staket mot övriga tomter. De andra två förskolegårdarna, 
Förskola 1 och 2, däremot, var helt inhägnade med staket och grindar med 
barnspärrar. Endast dessa två förskolor hade också tillgång till gungor där Förskola 2 
hade en separat inhägnad för dem. Den andra förskolan, Förskola 1, hade emellertid 
öppet fram till sina gungor.  

Hur miljön var utformad är en aspekt som till stor del var lika mellan Förskola 1, 2 
och 4, genom att det fanns varierande terräng med berg, rötter, plant, kulligt och 
asfaltsytor. I stället hade Förskola 3 i princip bara gräsmatta.  

Att använda lastpallar till olika saker var en detalj som förekom på Förskola 1, 2 och 
4, då de använde dem till att bygga till exempel en kiosk, ett bås och en klätterplats. 
Däremot fanns det inga lastpallar alls på Förskola 3:s gård. Förskola 3 och Förskola 1 
hade i stället träd som barnen kunde använda som klätterträd. Övriga förskolor hade 
inga klätterträd, då de träd som fanns var så stora att grenarna hamnade för högt upp 
för barnen att nå.  

Förskola 1 som hade störst gård hade också fördelen att ha en stor gräsplan med 
fotbollsmål och den hade även en stor asfalterad yta för bandy som ett exempel. 
Ytterligare en förskola, Förskola 4 hade en stor asfalterad yta för bandy eller fotboll, 
medan de andra två förskolorna, Förskola 2 och 3, saknade stora ytor med asfalt. 
Förskola 1, 2 och 3 däremot, hade alla tre tillgång till en eldningsplats på förskolornas 
gårdar i närheten av de olika samlingsplatserna.  
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4.1.4 Personalens arbetssätt i förskolan 

I detta avsnitt presenteras personalens arbetssätt i utomhusmiljön på förskolorna. I 
avsnittet exemplifieras också resultaten med förskollärares citat från de olika 
observationstillfällena.  

En gemensam sak som personalen gjorde på samtliga förskolor var att de cirkulerade 
runt på gården och observerade barnen när de lekte och samtalade med dem vid olika 
tillfällen. Under den så kallade fria leken lyssnade personalen in barnen och gav 
barnen fritt tillträde till olika lekmaterial, genom att låsa upp alla lådor och förråd. 
När personal observerade barnen och det upplevdes att ett barn hade problem på 
något sätt, då väntade personalen en stund och gav barnet först chans att lösa det 
själv.  

Exempel Förskola 2:  
Personal säger: ”Oj, går det bra? Eller vill du ha hjälp?”  

Exempel Förskola 4:  
Personal säger: ”Ska vi hjälpas åt? Man kan ta snö som lim och limma fast snögubben 
med snö lim.”  

Om barnet behövde hjälp, gick de fram och hjälpte barnet.  

Personalen utgick även från de väderförhållanden som rådde när de skapade 
aktiviteter tillsammans med barnen, genom att anpassa aktiviteterna därefter. När 
det regnade lyftes vatten fram som ett material och när det snöade användes det i 
skapandet av aktiviteter. Personalen skapade möjligheter till aktiviteter utifrån de 
förutsättningar som fanns i utomhusmiljön. Temperaturen, var också en aspekt som 
personalen tog ställning till, genom att starta upp lekar när det var kallt, för att på det 
sättet få barnen att röra på sig mera.  

Exempel Förskola 1:  
Personal säger: ”Nu har vi suttit, ska vi leka någon lek? Ska vi dansa också, så kan vi 
avsluta med ballongen. Ska vi dansa Hånkitång, då backar vi lite.”  

I samband med den fria leken på förskolorna började en personal att leka 
tillsammans med några barn, genom att interagera med barnen utifrån vad de gjorde 
och sade. Personalen gick in i barnens lek.  

Exempel Förskola 3:  
En personal är med och leker pizzeria med några barn.   
Personal säger: ”Kasta inte pizzan, utan ge mig pizzan.” ”Om jag smakar den, blir det 
bra?”  

Då användes också olika sorters redskap där bland annat hinkar, spadar, pinnar och 
kottar, som fanns tillgängliga, kom till användning i leken. Personalen arbetade med 
att möta barnen och deras intressen till största del, men på några av förskolorna hade 
de också pedagogledda aktiviteter, då personal utgick från ett eget syfte för att skapa 
en lärandeaktivitet.  

Exempel Förskola 1:  
De genomförde en samling vid ett vindskydd.  
Personal säger: ”Okej, nu i regnet ska vi öva alla luciasånger, som vi har börjat öva. 
När ska vi sjunga alla luciasånger?” Väntar in barns svar och bekräftar. ”På Lucia!”  
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På två av förskolorna uppstod det även konversationer mellan personal där ett samtal 
om utomhusmiljöns utformning diskuterades.  

Exempel Förskola 1:  
De flyttar bänkar från en samlingsplats till vindskyddet.  
Personal säger: ”Det är här vi skulle ha stockarna sen, så man slipper flytta de här.”  

Alla förskolornas utevistelser avslutades med att barnen, tillsammans med 
personalen fick städa upp saker som hade använts under leken och lägga tillbaka dem 
på respektive plats för att sakerna skulle kunna låsas in.  

4.2 Tolkning  

Här tolkas den kategoriserade empirin med stöd av det teoretiska perspektivet, vad 
som har framkommit från det granskade data, utifrån studiens syfte och 
forskningsfråga.  

4.2.1 Fysiska miljöns likheter och skillnader  

När den fysiska miljön granskades kom det fram att den visar på det sociokulturella 
perspektivet, där miljön innesluts av medierade artefakter. Den fysiska miljön är ett 
redskap för att skapa lärande. Personalen verkar använda miljön på gården för att 
skapa lärandetillfällen, genom att barnen får möjlighet att använda redskap och 
utforska världen därefter. I studien framkom att de fysiska miljöerna på de 
undersökta I Ur och Skur förskolorna genomsyrades av både likheter och skillnader 
på gårdarna. Gemensamma delar som framträdde visade på vanligt förekommande 
artefakter på förskolegårdarna, där exempelvis sandlådan var en central del i miljön. 
Sandlådan var centralt placerad på gårdarna och därav upplevs viktig i förskolornas 
utomhusverksamhet. Att använda sandlådan i skapandet av lärandeaktiviteter kan 
underlätta vid till exempel matematik utlärning, som leder till ett arbete utifrån 
läroplanen. Olsen (2013) tar upp utomhusmiljön som en förlängning av klassrummet, 
där lärandetillfällen framträder och får utrymme utifrån läroplanen. Där platsen är 
betydelsefull och utomhuspedagogiken kan få utrymme. Björklid (2005) menar att 
det handlar om en växelverkan mellan praktiskt görande och teoretiskt studerande. 
Likheten med sociokulturella perspektivet framkommer eftersom tänkande ses som 
något socialt och det sociala som en del i tänkandet (Egidius, 2008). Det innebär att 
det i det praktiska görandet kan det uppstå sociala sammanhang som utlöser 
funderingar och reflektioner. Det i sin tur kan skapa lärande och utveckling.  

Andra likheter som uppdagades i undersökningen var växtligheten på 
förskolegårdarna. Växtlighet eller naturliknande miljöer är något som ses som 
centralt i I Ur och Skur förskolors pedagogik (Björklid, 2005). Att använda eller 
utnyttja olika sorters växtlighet är ofta kostnadsfritt och kan främja lärande i 
exempelvis naturkunskap på ett lättsamt och roligt sätt. Det gör att barnen hamnar i 
en situerad miljö med medierade artefakter som stimulerar till lärande och 
utveckling. På samtliga förskolor spelar träden en framträdande roll, men på olika 
sätt. På hälften av förskolorna kunde barnen använda träden att klättra i och utforska 
gården på höjden såsom på marken, vilket möjliggör att barnen ges tillfälle att lära 
sig bedöma risker, och hitta den nivå på utmaningar som passar deras färdigheter 
(Moser & Martinsen, 2010). Alla barn behöver ha olika svårigheter och utmaningar 
på förskolegårdarna för att de ska få tillgång till vidare utveckling. Grahn, m.fl. (1997) 
tar upp att barn som blir äldre vill vidga världen, därför behövs utmaningar för att 



 14 

stimulera till fortsatt lärande. På de förskolor där träden inte gick att använda som 
klätterträd användes de på andra sätt, då de var smidiga till kojor eller liknande 
aktiviteter. Artefakter som är utformade på olika sätt främjar också olika saker, 
beroende på i vilken miljö de är placerade i. Det är aspekter som påverkar utgången 
på vilket sätt saker och ting kommer till utryck och skapar aktiviteter.  

Utomhusmiljöerna på de flesta av förskolorna var varierade och det är en aspekt som 
ses som central och viktig i skapandet av en miljö med god kvalitet. Moser och 
Martinsen (2010) menar nämligen att miljöer som innehåller en variation av 
utrymme, material och utrustning leder till att den upplevs mer stimulerande och 
tilltalande för barn och pedagoger. Det gör att miljön på ett smidigt sätt kan utnyttjas 
fullt ut, eftersom miljöer där de olika artefakterna hör hemma kan generera 
nyfikenhet och intresse, genom det stimulera till lärande och utveckling. Ges det 
förutsättningar för varierade lekar och aktiviteter gör det att samspel kan uppstå på 
flera olika sätt och platser, som leder till att barn med olika förutsättningar ges 
möjlighet att hitta stimulans för lärande. När utomhusmiljöerna är varierade skapar 
det också premisser, menar Engdahl (2014), för att olika barn hittar trygghet och 
utmaningar på olika platser. Alla barn ligger inte på samma utvecklingsnivå, vilket 
också gör att barn behöver olika platser anpassade för deras nivå för att utveckla nya 
kunskaper, såsom det sociokulturella perspektivet tar upp. Det leder till att fler barn 
kan upptäcka nya kunskaper med hjälp av olika miljöer på förskolors gårdar, på 
grund av att barn ges möjlighet att kunna sprida ut sig. En aspekt att ta i beaktning är 
att barnen behöver en stor yta för att kunna sprida ut sig. Storleken på gårdens ytor 
skilde sig mellan de olika förskolorna och störst skillnad var det då en förskolegård 
var förlagd på en villatomt, på grund av den var mindre än de andra. Barns 
utomhuslek, menar Björklid (2005), handlar om att låta barn ha tillgång till stora 
ytor som skapar intresse. Engdahl (2014) lyfter att stora ytor kan vara en bidragande 
faktor till hur barn ser på och använder förskolans gård.  

Beroende på hur stora förskolans ytor är, kan det göra skillnad på vilka tillgångar och 
resurser en gård har. Det blev tydligt i studien då förskolor med rejäla ytor också 
hade fler alternativ på platser och aktiviteter för barnen. Gården fick tydligare 
rum/platser där det kunde ske olika saker. Varje plats stimulerade till olika saker, 
som resulterade i att barn också spred ut sig på ett naturligt sätt efter möjligtvis 
intressen. Förskolor med små ytor på gården måste använda även andra ytor/platser 
som till exempel skogen eller parker, för att underlätta för lärande och utveckling 
eftersom lärande, i enlighet med det sociokulturella perspektivet, sker i situerade 
situationer och aktiviteter (Strandberg, 2006). Således är förskolans miljö central 
gällande vad barnen ska lära sig.  

Eget byggda saker och konstruktioner var till stor del förekommande på nästan alla 
förskolorna. Den vanligaste förekomsten var dock fabrikstillverkade lekredskap som 
kompletterades av de andra konstruktionerna på de flesta av förskolorna. Däremot 
fanns det ett undantag där det inte existerade några fabrikstillverkade konstruktioner 
på gården, där var allt tillverkat av trä. Det gjorde ingen större skillnad på gårdens 
utformning och material, förutom att det var mer säregen gällande redskapen. Hur 
artefakter är utformade och ser ut är en del som inte har någon större påverkan på 
barns lärande i stort, eftersom så länge de har liknande användningsområde kan det 
stimulera till lärande.  

Intressant nog skilde sig förskolorna åt gällande inhägnader.  En av förskolorna hade 
inte något staket eller några grindar runt gården som de andra förskolorna hade. 
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Änggård (2012) lyfter staket som ett sätt att stänga in barn på, eller en spärr mot det 
som finns utanför förskolan, och att det dock ute i skogen inte finns något staket. På 
förskolan utan staket behöver personalen använda samma metoder som när de vistas 
i skogen eller på liknande platser, för att hålla barnen på platsen. Genom att ge de 
äldre barnen uttalade gränser och fysiskt hålla de yngre barnen innanför gränserna, 
gör att det fungerar som ett osynligt staket. För att det ska gå och genomföra behöver 
ett socialt samspel ske mellan barnen och personal. Det blir också ett samspel mellan 
barnen och deras miljö, där det sociokulturella perspektivet kommer till uttryck. 
Strandberg (2006) framhåller att det sociokulturella perspektivet innesluts till största 
del av ett samspel, där det är ett synsätt att relatera till andra. På de förskolorna med 
staket och grindar behöver inte personalen hålla lika stor uppsikt på var barnen är, 
samt det användes även som ett hjälpmedel för den pedagogiska dokumentationen. 
Genom att personal satte upp olika dokumentationer med bland annat bilder på 
staketen, som gör att staketet blir en medierad artefakt för personalen, som vidare 
blir till lärandemöjligheter för barnen. Staketet blir betydelsefullt på flera sätt i 
utomhusmiljön. Exempelvis kan personalen använda staketet till att sätta upp bild 
och information på koltrastar, där koltrastar brukar vistas vid staketet.   

4.2.2 Personals användning av miljön  

Studien visar att personalen till stor del utgår ifrån barnen, genom att låta barnen 
leka fritt men de verkar också intressera sig till viss del för barnens lek. Enligt 
Änggård (2014) ska pedagoger inom I Ur och Skur förskolor vara medupptäckare och 
uppleva tillsammans med barnen. Det är dock en sak som inte framträder så tydligt i 
studien. Vid några tillfällen kunde personal ta en medupptäckande roll, då de 
samtalade och frågade barnen saker gällande leken. När personalen gjorde på det 
viset ledde det till att ett socialt samspel uppstod, liksom sociokulturella perspektivet 
antyder skapar det lärande (Strandberg, 2006). När personal är närvarande vid barns 
lek kan personalen ges tillfälle att skapa lärandetillfällen tillsammans med barnen. 
Engdahl (2014) menar att det kan vara svårt att hitta en balans mellan barns fria lek 
och pedagogers involvering i leken. Barn behöver få pröva sig fram och erfara egna 
erfarenheter, för att barnen kan utveckla sin självständighet, men också utveckla sina 
lekkunskaper utan att personal deltar. Samspelet kan då ske mellan barnen men 
också med olika artefakter. Genom att pedagoger låter barnen ha fri tillgång till olika 
sorters redskap och lekmaterial gör att leken blir mer högkvalitativ och barnen ges 
större möjlighet att kunna utveckla sin lek (Moser & Martinsen, 2010). Till en början 
öppnade personalen förråd och lådor så att barnen fick fri tillgång till material utan 
att personal uttryckte något eget syfte. På det sättet utmanades barnens kreativitet 
och lekskapande, som hjälper dem att uppfatta världen med artefakterna som stöd. 
Personalen kunde därefter gå in i barnens lek för att samspela med dem och själva 
utnyttja artefakterna som hjälpmedel i aktiviteter.  

När det kom till hur personalen använde förskolornas miljö framkom det i studien att 
personalen många gånger utgick från de väderförhållanden som rådde. Utifrån det 
kunde de skapa situationsbetingade aktiviteter och förutsättningar för lärande och 
utveckling. Det personalen gör då är att lyfta fram de relevanta aspekterna i vädret, 
eftersom det underlättar det pedagogiska arbetet och möjligen gör det mer 
intresseväckande. Med hjälp av vädret som en artefakt kan personalen ta fram 
lärandesituationer på ett underhållande sätt för barnen. I de olika väder och 
temperaturer som finns i vårt land, kan personal utnyttja dem för att kunna skapa 
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varierande och intresseväckande aktiviteter för barnen. Vädret kan också påverka hur 
personal är verksamma och agerar i olika situationer tillsammans med barnen.  

Det uppfattades i studien att personalen till stor del använde gården som en resurs i 
skapandet av lärandetillfällen eftersom de använde gårdens olika artefakter och 
miljöns utformning, på så sätt att det stimulerade till lärande. När pedagoger 
använder naturen regelbundet och på ett positivt sätt, menar Ernst och Tornabene 
(2012) att det främjar barnens kunskapsökning och deras intresse och omtanke för 
miljön. Vid sådana tillfällen görs det sociokulturella perspektivet sig påmint, därför 
att aktiviteten innesluts av ett samspel med miljön och de artefakter som finns 
tillgängliga, där personalen stimulerar till utveckling. I situationerna gick personal in 
i barnens lek genom att leka och samtala tillsammans med barnen. För att på ett 
lättsamt sätt kunna få fram ett lärandetillfälle. Personal genomförde även aktiviteter 
baserat på personalens eget fokus, då de hade ett syfte med varför aktiviteten 
genomfördes. Det gör att läroplanen blir tydliggjord i utomhusverksamheten också 
och klassrummet flyttas ut till förskolans gård (Olsen, 2013).  

Det framträdde också i undersökningen konversationer, i vilka personal samtalade 
sinsemellan, om möjliga utvecklingsmöjligheter i utomhusmiljön, därav 
konstaterades personalens strävan mot fortsatt vidareutveckling av miljön. Änggård 
(2014) menar att utomhusmiljön är en viktig miljö och därför också skapar många 
olika tankar kring miljön och utformningen av den. På grund av vikten av miljön är 
det relevant för personal att föra diskussioner inom det området. Genom samtalen 
mellan personalen sker det ett socialt samspel som ses som den centrala delen i det 
sociokulturella perspektivet.  

4.3 Resultatsammanfattning  

Resultatet visar att förskolegårdarna mellan olika I Ur och Skur förskolors 
verksamhet genomströmmas av likheter och skillnader och dess fysiska miljö är ett 
redskap för pedagoger att använda för att skapa lärande och utveckling. Olika sorters 
artefakter där även vanligt förekommande platser blev framträdande i förskolornas 
miljöer, som kunde användas i lärandeaktiviteter för att stimulera till nya kunskaper 
utifrån läroplanen. Platsen får då en viktig roll i utomhuspedagogikens användande 
av miljön. Andra likheter som kom fram var olika växtlighet och naturliknade miljöer, 
som är kostnadsfria att använda i det pedagogiska arbetet och leder till ett situerat 
arbetssätt, med medierade artefakter. Det fanns både likheter och olikheter i 
artefakter på förskolegårdarna. Trädens användning var en aspekt som inte var lika 
mellan alla förskolorna. På två av förskolorna användes träden för att de skulle kunna 
klättras i, vilket gjorde att barnen fick möjlighet att utforska riskhantering och 
anpassade utmaningsnivåer. Alla barn är i behov av olika nivåer på utmaningar för 
att kunna utvecklas.  

Det framkom också att liknande artefakter som är utformade på olika sätt även kan 
komma till utryck och användning på olika sätt. Det samma gäller var saker och ting 
är placerade, i vilka miljöer som då också kan påverka hur aktiviteter genomförs. En 
varierad miljö är något som existerade på majoriteten av förskolorna och det är något 
som skapar en god kvalitet i förskolans miljö. Det skapar en mer tilltalande och 
stimulerande atmosfär, som kan leda till att varierade lekar och aktiviteter utvecklas 
och ett samspel kan uppstå. Variationer skapar möjligheter för barn med olika 
förutsättningar att hitta något som passar dem och deras inlärning. Det kan också 
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skapa trygghet då barnen har tillgång till platser som är anpassade för deras 
utvecklingsnivå och som gör att barnen får möjlighet att sprida ut sig på 
förskolegården.  

En aspekt som kan påverka barns möjlighet till utspridning är ytan på gården och det 
var en sak som skilde sig på samtliga av förskolorna. Ytans storlek kan även göra 
skillnad på tillgångar och resurser på en gård, då större förskolegårdar kan ha fler 
alternativ på platser och aktiviteter för barn. Olika platser kan stimulera till olika 
saker, vilket kan leda till en naturlig utspridning på barnen efter möjliga intressen. 
När förskolor har små ytor behövs andra platser för att komplettera gården, eftersom 
lärande sker lättast i situerade situationer. I situerade miljöer finns det också olika 
artefakter. Det vanligast förekommande på förskolorna var fabrikstillverkade 
lekredskap som kompletterades med eget byggda konstruktioner. På en av 
förskolorna existerade dock inga fabrikstillverkade konstruktioner, utan endast egen 
tillverkade, vilket inte verkade påverka gårdens utformning och material, förutom att 
det bidrog till ett mer säreget utseende.  

En aspekt som framkom var att en av förskolorna inte hade något staket eller några 
grindar runt gården. På grund av det behöver personal använda liknande metoder 
som kan komma i bruk i skogen där det inte heller finns några staket. Ett socialt 
samspel behöver ske mellan barn och personalen för att de ska veta gränserna inom 
platsen, men även ett samspel mellan barn och miljön. Där staket finns kan det 
komma till användning som ett hjälpmedel för den pedagogiska dokumentationen, 
staketet blir då en medierad artefakt för personalen och en lärandemöjlighet för 
barnen. Det uppfattades att personal använde gården som en resurs för 
lärandemöjligheter, genom de aktiviteter som genomfördes tillsammans med barnen, 
kom artefakter och miljön i bruk. I de aktiviteterna gick personal in i barns lek genom 
att leka och samtala med barnen, för att på sådant sätt skapa lärandetillfällen.  

Barns fria lek är en aspekt som framträdde tydligt i studien, då personalen lät barnen 
leka fritt och ha fri tillgång till olika redskap och lekmaterial. Personalen kunde också 
ibland ta en medupptäckande roll i barns lek, genom att samtala och ställa frågor om 
och i leken. I barns fria lek kan barn upptäcka egna erfarenheter och utveckla sin 
självständighet, genom att arbeta med sina lekkunskaper. Vid sådana tillfällen sker 
sociala samspel mellan barnen med stöd av artefakter. Personal genomförde också 
pedagogledda aktiviteter, där ett syfte fanns för att på det sättet lyfta fram arbetet 
med läroplanen. För att skapa aktiviteter utgick personalen till stor del ifrån 
väderförhållanden som rådde, som ledde till att aktiviteterna blev 
situationsbetingade. Vädret blev då en artefakt som användes som stöd till lärande 
och utveckling. Personalen samtalade också med varandra om utvecklingsmöjligheter 
på utomhusmiljön, som visade på personalens förförståelse gällande vikten på en 
ständig vidareutveckling av miljön.  
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5 Diskussion  

Detta kapitel är organiserat med en inledande Resultatdiskussion med efterföljande 
slutsats. Därefter kommer metoddiskussion, förskolepedagogisk relevans och 
framtida forskning.  

5.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att på de flesta av förskolorna användes till största del 
massproducerade lekredskap, som dock kompletterades med egentillverkade 
konstruktioner. Enligt Änggård (2014) är det fokus på I Ur och Skur förskolor att 
miljön ska vara naturliknande, där träd, buskar och stubbar används som lekredskap 
framför fabrikstillverkade lekredskap. Tre av fyra förskolors miljöer avviker således 
från vad som tenderar att vara vanligt på I Ur och Skur förskolor, då det övervägande 
verkar användas fabrikstillverkade lekredskap på förskolegården. Däremot står det 
också klart att samtliga förskolegårdar hade naturliknande miljöer på ett eller annat 
sätt, genom olika terränger eller liknande, då gårdarnas miljöer innehöll rika inslag 
av växtlighet, som bland annat träd och odlingslådor. Det gör att Änggårds (2014) 
påstående till viss del kan uppfattas stämma, men att det inte är genom den aspekten 
vilka redskap som finns tillgängliga, utan den naturliknande aspekten på miljön som 
får lyftas fram.  

Hur en förskolegård utformas kan ha flera aspekter, men att ytan på gården har en 
övervägande betydelse. Björklid (2005), Moser och Martinsen (2010) och Engdahl 
(2014), tar upp liknande saker då de menar att rejäla ytor kan leda till att barns 
intresse väcks och det kan möjliggöra att hemliga platser kan skapas. På majoriteten 
av förskolorna fanns sådana möjligheter, som ledde till att olika aktiviteter på gick 
över hela gårdarna. Björklid (2005) menar att i naturmarker finns möjligheterna att 
skapa utrymme för ostörda platser, där uppfinningsrikedomen bland barnen kan få 
spelrum. Miljöerna och platserna spelade en stor roll, eftersom de stimulerade till 
olika lek och lärande, och stora ytor underlättar i skapandet av varierade miljöer. Då 
miljöer är varierade kan det göra så att fler barn kan finna trygghet och utmaningar 
(Engdahl, 2014). Eftersom gårdarna visade på variation, tydliggjordes detta. 
Förskolegården kan på så sätt få ett tilltalande uttryck och upplevas positivare för 
barn och pedagoger. Miljöernas variation kan också göra så att det uppstår olika rum 
i utomhusmiljön som stimulerar till olika aktiviteter. Grahn (2007) påpekar just det, 
att miljön på förskolans gård består av olika rum och i de rummen kan det ske olika 
saker. Änggård (2014) tar upp liknande fenomen genom att framhålla att olika 
aktiviteter sker i olika miljöer, där bland annat regellekar kan ske på gräsplanen.  

Resultatet visar vidare att staket och dess grindar kan ses och användas på olika sätt. 
Änggård (2012) lyfter, att staket kan agera som en fysisk spärr mot det som finns 
utanför förskolan och att det är ett sätt att stänga in barnen på. Vidare menar hon 
också att dessa spärrar inte finns i skogen. Eftersom spärrarna inte existerar i skogen, 
är funderingen varför syftet med staket och grindar verkar uppfattas så viktigt på 
förskolor. En av förskolorna hade dessutom inget staket eller några grindar, vilket 
verkade fungera för dem. En aspekt kan visserligen vara att staketet bli som en resurs 
för personalen då det är lätt att sätta upp dokumentation på staket, som också kan 
leda till reflektionsmöjligheter för barn och pedagoger. Det kan också underlätta 
personalens arbete eftersom personalen inte behöver ha lika stor uppsikt över barnen 
och var de befinner sig.  Att inte ha något staket gör att personalen behöver ha ett 
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annat fokus under utomhusvistelsen. De är i behov av tydliga regler och instruktioner 
gällande de osynliga gränserna som då finns. På det sättet ser de till att alla barn 
håller sig inom förskolegårdens gränser. En annan aspekt kan också vara var 
förskolan är belägen. Det verkar nämligen ha betydelse om det exempelvis finns stora 
intilliggande vägar med tät trafik eller om förskolan ligger mer avsides. Med hänsyn 
till det kan olika förutsättningar skapa olika behov till staket.   

En intressant aspekt som kom fram i resultatet var personalens involvering i barns 
lek. När barn leker själva under den fria leken kan det vara utvecklande för barnen 
om personal går in i barns lek genom att samspela och utmana barnen. Dilemmat 
enligt Engdahl (2014) är att barn behöver den fria leken för att få styra sin egen lek, 
men samtidigt behöver pedagoger vara närvarande för att vara behjälpliga så att barn 
kan hitta sin plats i leken. Kan det möjligen hända att personal stör barn när de leker 
vid dessa tillfällen? Å ena sidan kan barn uppleva att personal tränger sig på och stör 
när barnen leker själva. Å andra sidan kan barn också uppleva att det är roligt när 
personalen är med och leker tillsammans med barnen. Ernst och Tornabene (2012) 
tar upp att en blandning och tillika en balans behöver finnas mellan barns fria lek och 
pedagogledda aktiviteter, dels för att arbetet med läroplanen ska följas, dels för att ge 
barnen inflyttande på sitt eget lärande. När barnen får leka fritt leder det till att 
barnens perspektiv även får komma fram. I barns fria lek är det också bra att barnen 
har fri tillgång till redskap och leksaker, som därför stimulerar till mer högkvalitativ 
lek (Moser & Martinsen, 2010).  

I skapandet av aktiviteter är det även bra om personal har en reflekterande 
inställning, eftersom det kan möjliggöra för utveckling i miljöer och aktiviteter. 
Resultatet visade att personalen strävar efter att hitta utvecklingsmöjligheter inom 
utomhusmiljön, genom att föra diskussioner personal emellan. Olsen (2013) och 
Änggård (2014) framhåller vikten av utomhusmiljön och dess relevans gällande 
utformning för att skapa en god kvalitet på miljön. Då personal för kontinuerliga 
samtal om utomhusmiljöernas möjligheter och tar stöd från barnens intressen, kan 
miljön bli mer stimulerande för barnen. Det blir extra viktigt om barnen till stor del 
hänvisas till förskolans egen gård och inte får komma iväg på utflykter (Björklid, 
2005).  

När det kommer till personalens användning av utomhusmiljöerna i förskolan visar 
resultatet att det till stor del kan spela roll hur personal agerar, beroende på vilket 
väder det är. Det kan bero på att väder och vind är ett fenomen som existerar just här 
och nu, vilket gör att personal möjligen vill passa på och utnyttja tillfällen som ges för 
att stimulera lärande och utveckling med stöd av väderförhållandet. Det verkar inte 
finnas några belägg gällande väder och utomhusvistelse i förskolans verksamhet, 
däremot menar Björklid (2005) att utomhusvistelsen betraktas som en självklar del i 
förskolans verksamhet. Det gör att personalen utgår ifrån utomhusmiljön i 
framarbetningen av verksamhetens arbete.  

Det har även framkommit i resultatet att personalen till stor del använder förskolans 
gård som en resurs i arbetet för att skapa lärandetillfällen. McClintic och Petty (2015) 
däremot, menar att pedagoger inte ser utomhusmiljön som en resurs och ett sätt att 
arbeta med läroplanen. De lyfter nämligen att pedagoger anser att utevistelsen är till 
för att låta barnen vara fria och göra vad de vill, samt att deras huvudsakliga uppgift 
utomhus, är att övervaka barnen i deras lek. Utifrån resultatet stämmer inte 
McClintics och Pettys (2015) slutsatser i någon större utsträckning på denna studie. 
Däremot finns det likheter, eftersom personalen lät barnen leka fritt, samtidigt som 
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personalen till viss del var medupptäckande tillsammans med barnen. Björklid 
(2005) tar upp utomhuspedagogiken som en växelverkan mellan praktiskt görande 
och teoretiskt studerande. Om utomhuspedagogiken ska utnyttjas på ett 
stimulerande sätt, krävs att pedagoger reflekterar över utomhusvistelsen med stöd av 
läroplanen. Emellertid får barnen fri lek även om personalen finns tillgängliga för 
barnen om ändå inget syfte finns uttalat, samtidigt kan personalen starta lekar som är 
uttänkta utifrån läroplanen.  

En annan aspekt som bör tas i beaktning när det kommer till användandet av 
utomhusmiljön och hur det kan komma till uttryck, är den Ernst och Tornabene 
(2012) lyfter då de menar att pedagogers bakgrund och erfarenheter, kan spela roll 
för hur de ser på utomhuspedagogiken och användandet av miljön ute. Det visar på 
ytterligare komplexitet, eftersom det också kan handla om, var förskolan är belägen, 
rådande kultur och pedagogers inställning (Ernst & Tornabene, 2012). Det gör att 
frågan om personalens användande av utomhusmiljön blir komplex och svår att ta 
ställning till.  

5.1.1 Slutsats  

Studiens syfte var att jämföra I Ur och Skur förskolor, genom att undersöka vilka 
likheter och skillnader som finns i utomhusmiljön och vad personal väljer att 
använda i den. I Ur och Skur förskolor existerar både likheter och skillnader. 
Förskolegårdens yta verkar ha stor betydelse för förskolornas utomhusmiljöer och 
skapar också förutsättningar för hur miljön kan utformas. Utomhusmiljön påverkas 
också av hur personalens arbetssätt kommer till uttryck. Då personalen ser till att 
barnen får tillgång till material för att på det sättet stimulera leken och därefter också 
lärandet. Personalens arbete och förskolegårdens utformning är en komplex situation 
där olika förutsättningar ger olika möjligheter. På det viset är det svårt att fastställa 
hur en I Ur och Skur utomhusmiljö ska vara och hur personalen i en I Ur och Skur 
utomhusmiljö ska arbeta. Variation finns och personal verkar använda miljön utifrån 
ett lärande syfte.  

5.2 Metoddiskussion  

Genom att studien gick ut på att jämföra I Ur och Skur förskolors utomhusmiljö och 
hur personal använder den, var det relevant att använda observationer som metod. 
Eftersom det bara gjordes en observation på varje förskola blev möjligen bilden av 
personalens arbetssätt i och med miljön snäv. Det var också olika väder under 
observationerna, vilket kan ha påverkat sättet som personalen arbetade på och 
följaktligen också kan ha gett olika resultat. Ett oväntat positivt resultat i 
observationerna blev dock synligt i de fall personalen spontat anpassade 
utomhusaktiviteterna utifrån rådande väderleksförhållanden.  

Eventuellt kunde det ha varit bra att använda en andra metod så att undersökningen 
skulle få en triangulering (Bryman, 2011). Trianguleringen skulle ha kunnat bidra till 
ett bredare underlag med resultat från observationerna och möjligen också 
intervjuer, i vilka personalen som arbetar i och med utomhusmiljön hade fått 
möjlighet att uttala hur de föreställer sig att de arbetar i utomhusmiljön. Samtidigt 
skulle intervjuerna kunna bekräftas eller dementeras genom observationerna av 
personalen också. Observationerna visar dock hur de fysiska miljöerna på de olika 
förskolorna var uppbyggda och såg ut. Det ledde till att underlaget blev konkret och 
det blev också möjligt att jämföra de olika miljöerna, i enlighet med studiens syfte.  
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5.3 Förskolepedagogisk relevans  

Denna studie är relevant inom förskolan eftersom den utrycker en reflektion över 
förskolans utomhusmiljö och hur den kan utformas. Det kan ge en ögonöppnare 
gällande variationen i en god utomhusmiljö, där ingen förskolegård är den andra lik. 
Det kan ge inspiration för vidareutveckling av förskolors gårdar, där pedagoger kan 
utveckla sin utomhuspedagogik. Studien ger också pedagoger inom I Ur och Skur, 
möjlighet till reflektion gällande hur de förhåller sig till I Ur och Skur-kriterier. 
Studien kan också starta upp en reflektion bland personal om deras arbetssätt i 
utomhusmiljöer.  

5.4 Framtida forskning  

För att få en vidare bild gällande utomhusmiljöer i förskolan, skulle det vara 
intressant och relevant att undersöka andra förskoleinriktningars utomhusmiljöer 
med avseende att jämföra dem sinsemellan men också för att kunna jämföra olika 
inriktningars utomhusmiljöer mellan varandra. Pedagogers användande av 
utomhusmiljön är också en aspekt som är intressant att undersöka vidare inom andra 
pedagogiska inriktningar för att ytterligare undersöka hur varierat det kan vara inom 
andra förskolors inriktningar.   



 22 

Referenslista  

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö: En kunskapsöversikt om samspelet 
mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

 

Egidius, H. (2008). Psykologilexikon. Stockholm: Natur & kultur.  

 

Engdahl, K. (2014). Förskolegården: En pedagogisk miljö för barns möten, 
delaktighet och inflytande. (Doktorsavhandling). Umeå: Umeå Universitet. 
Tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:703394/FULLTEXT02.pdf  

 

Ernst, J. & Tornabene, L. (2012). Preservice early childhood educators’ perceptions of 
outdoor settings as learning environments. Environmental Education Research. 
18(5), 643-664.  

 

Grahn, P. (2007). Barnet och naturen. I L.O. Dahlgren, S. Sjölander, J.P. Strid & A. 
Szczepanski (Red.), Utomhuspedagogik som kunskapskälla: Närmiljö blir 
lärmiljö. (s.55-104). Lund: Studentlitteratur.  

 

Grahn, P., Mårtensson, F., Lindblad, B., Nilsson, P. & Ekman, A. (1997). Ute på 
dagis. Stad & Land nr 145: 1997. 

 

McClintic, S. & Petty, K. (2015). Exploring early childhood teachers’ beliefs and 
practices about preschool outdoor play: A qualitative study. Journal of Early 
Childhood Teacher Education. 36(1), 24-43.  

 

Moser, T. & Martinsen, M.T. (2010). The outdoor environment in norwegian 
kindergartens as pedagogical space for toddlers’ play, learning and development. 
European Early Childhood Education Research Journal. 18(4), 457-471.  

 

Olsen, H. (2013). Creating and enriching quality and safe outdoor environments. 
Dimensions of early childhood. 41(3), 11-17.  

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan, Lpfö98. Stockholm: Fritzes.  

 

Strandberg, L. (2006). Vygotskil i praktiken: Bland plugghästar och fusklappar. 
Stockholm: Norstedt.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:703394/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:703394/FULLTEXT02.pdf


 23 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Änggård, E. (2012). Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en 
ur och skur-förskola bidrar till att ge platser identitet. Nordisk 
barnehageforskning. 5(10), 1-16.   

 

Änggård, E. (2014). Ett år i ur och skur: Utomhuspedagogik i förskolan. Lund: 
Studentlitteratur.  

 

  



 24 

Bilaga 1  

Information om genomförande av observation gällande utomhusmiljön 
och användandet av den.  

 

Jag heter Johanna Källmalm. Jag är en student som pluggar sista terminen på 
förskollärarlinjen vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Som en sista uppgift på 
förskollärarprogrammet ska jag genomföra en undersökning som ska ligga till grund 
för mitt självständiga arbete.  

Studiens syfte är att jämföra olika I ur och skur förskolor med syfte att se likheter och 
skillnader i utomhusmiljön och pedagogers användande av den.  

Du och din förskola tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Praktiskt kommer undersökningen bestå av observationer utomhus, som inte kräver 
någon specifik prestation från medverkande. Jag kommer att gå runt och titta och 
föra anteckningar och ta ljudupptagningar med en diktafon. Ljudupptagningen är 
bara för att lättare kunna få med det som uttrycks muntligen av pedagoger. All data 
som samlas in under undersökningen kommer bara jag att ha tillgång till, och när 
arbetet är klart kommer all insamlat data raderas.  

Jag kommer i min studie ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 
vilket innebär att deltagandet är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas när som 
helst, utan några negativa konsekvenser för deltagaren. Jag kommer även att 
avidentifiera mitt material och använda fiktiva namn för att informanten ska 
anonymiseras när jag skriver mitt självständiga arbete.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Om deltagare i 
undersökningen vill kan den färdiga uppsatsen sedan vidarebefordras till dem. 

Vid frågor eller om man vill ha vidare information kan jag eller min handledare 
kontaktas på uppgifter nedan.   

Student: Johanna Källmalm 

Handledare: Linda Jonsson 

 

Eskilstuna 2017-11-22  
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Bilaga 2  

Observationsschema  

 

Fysisk 
utomhusmiljö 

Vad Hur Säger 

    

 

*De som observeras är personalen.  


