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Syftet med studien är att få en bredare kunskap om och hur förskollärare arbetar med 
pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön. För att besvara studiens frågeställningar 
har strukturerade observationer använts och stöd av sociokulturellt teoretiskt 
perspektiv tagits.  De svar som framkom i studien var att de pedagogiska aktiviteter 
som genomförs utomhus i verksamheten beror på förskollärares arbetssätt. 
Slutsatsen visar tre olika arbetssätt. Det första arbetssättet är att förskollärare 
planerar pedagogiska aktiviteter utan att involvera barnen där de medierande 
redskapen utomhus inte används. Det andra arbetssättet är att förskollärarna 
använder sig av de oplanerade lärartillfällena och utgår från barnens intressen med 
hjälp av de medierande redskapen från utomhusmiljön för att skapa pedagogiska 
aktiviteter. Det tredje arbetssättet är att den fria leken dominerar och att de 
medierande redskapen som används kommer från förrådet. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

I forskningslitteratur, såväl som genom erfarenheter från verksamhetsförlagd 
utbildning och annan arbetslivserfarenhet av förskola, har vi uppmärksammat hur 
det läggs större vikt att planera aktiviteter inomhus än utomhus. Ärlemalm-Hagsér 
(2008) beskriver att det finns en tendens till att förskollärare i förskolan gör 
utomhusvistelse mer till en rutin och att reflektioner kring vad som görs utomhus hos 
förskollärare sällan uppstår. Vi har under den verksamhetsförlagda praktiken 
observerat en tendens att oplanerade aktiviteter är vanligare när verksamheten 
befinner sig utomhus än inomhus och att den fria leken får större utrymme än 
pedagogiska aktiviteter. Därför är det intressant att undersöka hur det är i praktiken. 

I pilotstudien Johansson och Francke (2017) framkom att förskollärare såg på 
utemiljön på olika sätt. Hälften av förskollärarna i pilotstudien uttryckte att 
utomhusmiljön i första hand var en plats för fri lek, där barnens egna intressen fick 
styra leken. Den andra hälften av förskollärarna uppfattade, däremot, utomhusmiljön 
som en möjlighet att iscensätta pedagogiska aktiviteter, där barnens intressen kunde 
tas tillvara genom ett aktivt deltagande från förskollärarnas sida. Det har bidragit till 
nyfikenhet och ett intresse om att ta reda på om och hur förskollärare arbetar med 
pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön i praktiken, eftersom utomhusvistelse oftast 
har en stor plats i barns vardag på förskolan och också nämns i läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016). 

Eftersom utomhusvistelsen nämns i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och 
att barn i dagens förskola befinner sig stora delar av dagen utomhus har studien 
relevans för förskollärare. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs det 
att förskolan ska erbjuda en utomhusvistelse som ska leda till att barnen ges 
möjlighet till aktiviteter som innefattar lek, både i naturmiljö men även i en miljö 
som är planerad.  

Förhoppningen med det här självständiga arbetet är att få bredare kunskap om och 
hur förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön, men även 
bidra med kritiska reflektioner kring förskollärarens förhållningssätt och pedagogiska 
aktiviteter i utomhusmiljön. 

 

1.1  Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få bredare kunskap om och hur förskollärare arbetar med 
pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön.  

Våra forskningsfrågor är följande: 

1. Hur arbetar förskollärare med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön? 
2. På vilket sätt skiljer sig arbetet med pedagogiska aktiviteter mellan en I Ur och 

Skur respektive traditionell förskola i utomhusmiljön?  
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1.2 Uppsatsens disposition  

I inledningen beskrivs varför studieområdet är intressant och varför ämnet i studien 
är aktuellt för dagens förskola och verksamma förskollärare. För att ge läsaren en 
uppfattning om de olika begrepp som har betydelse för studien, synliggörs begreppen 
i ett definitionsavsnitt. I bakgrundsavsnittet beskrivs utomhusmiljöns betydelse och 
utveckling ur ett historiskt perspektiv. I ett avsnitt om tidigare forskning beskrivs 
dessutom relevant litteratur för studien.  

Vidare beskrivs genomförandet av studiens olika delar och information om 
strukturerade observationer och observationsschema. Därefter lyfts analysprocessen 
fram och hur datamaterialet analyserades. Vidare beskrivs arbetets tillförlitlighet, 
trovärdighet samt generaliserbarhet. I resultatdelen beskrivs resultaten, vilket följs av 
ett analyskapitel där frågeställningarna kopplas till resultatet och det teoretiska 
perspektivet för studien. Slutligen diskuteras resultatet i relation till syfte och 
frågeställningar i ett diskussionskapitel som får sätta punkt för det självständiga 
arbetet.  

1.3 Begreppsdefinitioner  

Här nedan redogörs för begrepp som kan vara nödvändiga att ha kunskap om som 
läsare, för att kunna förstå studien. 

1.3.1 Pedagogiska aktiviteter 

Med pedagogiska aktiviteter avses en aktivitet som innehåller ett tydligt syfte och har 
en koppling till ett eller flera av läroplanens mål i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016). En pedagogisk aktivitet bör spegla barnens intressen och det ska 
finnas en tydlig tanke om varför barnen ska genomföra aktiviteten. När en 
pedagogisk aktivitet ska planeras kan det vara en fördel att tänka på de didaktiska 
frågorna, vad, hur och varför, för att kunna reflektera om varför den pedagogiska 
aktiviteten genomförs. Arnér (2009) belyser barns inflytande som en god 
utgångspunkt när förskolläraren planerar och genomför en pedagogisk aktivitet. 
Författaren poängterar att det ska finnas utrymme för barns tankar och att 
förskolläraren ska kunna släppa på sin egen planering och ta tillvara på det lärande 
som sker för stunden tillsammans med barnen (Arnér, 2009). 
     

1.3.2 Traditionell förskola 

I studien definieras traditionell förskola som en verksamhet som inte har en tydlig 
profil mot ett område. Inom en traditionell förskola strävar förskollärarna 
fortlöpande med läroplanens strävandemål. I läroplanen för förskolan står det att 
förskolan ska locka till lek samtidigt som verksamheten ska vara en trygg plats för 
barnen (Skolverket, 2016, s.5). I Skolverket uttrycks att en god miljö med givande 
material är en bidragande faktor för att barnen ska utmanas i sin utveckling och 
lärande (Skolverket, 2016, s.14).   
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1.3.3 I Ur och Skur-förskola 

I Ur och Skur förskola grundades i Sverige år 1980 av svenska friluftsfrämjandet. 
Målet med I Ur och Skur förskola är att ha ett upplevelsebaserat lärande i 
utomhusmiljön (Friluftsfrämjandet, 2017). I Ur och Skur förskola arbetar 
förskollärarna parallellt med läroplanen i utomhusmiljön. Skillnaden mellan en I Ur 
och Skur förskola och en traditionell förskola är att barnen spenderar mer tid 
utomhus. Syftet med en I Ur och Skur förskola är att ge barnen fler möjligheter att 
uppleva naturen och friluftslivet med hela kroppen, genom att använda alla sinnen. 
Samtidigt arbetar förskollärarna med att utmana barnen inom språk, teknik, 
matematik och andra strävandemål som läroplanen innehåller (Friluftsfrämjandet, 
2017).  

1.3.4 Barnperspektiv 

Arnér (2009) beskriver begreppet barnperspektiv. Författaren uttrycker att ett 
barnperspektiv handlar om att vuxna försöker förstå barns uppfattningar och 
erfarenheter. Att kunna närma sig ett barnperspektiv är en förutsättning för att 
kunna förstå barns lärande och utveckling. Författaren uttrycker att barnperspektiv 
handlar om att låta barn göra sin röst hörd samt få rätt till inflytande och delaktighet 
(Arnér, 2009).  

2 Bakgrund 

För att få en grund för studiens ämne har förkunskaper som kan vara relevanta till 
studien tagits reda på. I avsnitt historisk inramning beskrivs miljöns betydelse samt 
utemiljöns påverkan på barns lek och lärande utifrån ett historiskt perspektiv. I 
avsnittet styrdokument lyfts läroplanen för förskolans beskrivning om förskolans 
miljö fram och i avsnitt teoretisk inramning beskrivs det teoretiska perspektivet för 
studien.   

2.1 Historisk inramning 

Naturen har alltid setts som en viktig del i förskolans verksamhet, Ärlemalm-Hagsér 
(2008) beskriver att de svenska förskolepionjärerna fann inspiration från den tyska 
pedagogen och naturfilosofen Freidrich Fröbel. Fröbel menade att barn kunde ses 
som plantor. Plantor som behövde både näring och stimulans för att kunna utvecklas, 
vilket Fröbel menade skedde i en miljö som var fostrande (Ärlemalm-Hagsér, 2008). 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att ”Den pedagogiska 
verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 
utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (s. 8).  

Förskolans miljö är ett ämne som länge diskuterats av politiker, förskolepersonal, 
filosofer och forskare (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Författarna belyser att 
förskolans miljö och dess utformning har stor påverkan på barns lek och om vilka 
möjligheter som barn i förskolan får för lärande och utvecklingsmöjligheter (Engdahl 
& Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
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2.2 Styrdokument  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs att förskolan ska erbjuda en 
utomhusvistelse som ska leda till att barnen ges möjlighet till aktiviteter som ska 
innefatta lek, både i naturmiljö men även i en miljö som är planerad. Förskolans 
miljö ska vara inbjudande, innehållsrik och öppen och det är förskollärarens ansvar 
att utforma en miljö som stödjer barns lärande och utveckling. Vidare står det att 
förskolan ska stimulera barns lärande och utveckling genom att erbjuda en trygg och 
lekfull miljö som utgår utifrån barnens intressen och behov (Skolverket, 2016). 
Lärande ska baseras på samspel mellan barn och barn, men även samspel mellan 
barn och vuxna, vilket är en grundpelare i läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2016).    

2.3 Teoretisk inramning - Ett sociokulturellt perspektiv  

Studien tar stöd av det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet 
kan vara en god utgångspunkt för studien, då syftet handlar om att ta reda på hur 
förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter utomhus. Ytterligare en anledning 
till att använda ett sociokulturellt perspektiv är att förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) huvudsakligen vilar på sociokulturella teorier, vilka förskollärare ska förhålla 
sig till i den verksamma yrkesrollen (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 
2011). 

Den sociokulturella teorin innebär att människor i grunden lär tillsammans i samspel 
med andra och med omgivningen (Säljö, 2011). Säljö (2011) beskriver att kopplingen 
mellan det sociokulturella perspektivet och språket går hand i hand. Författaren 
beskriver vidare att språket är människans sätt att kommunicera som individ. Genom 
språket formas sociala bryggor till omvärlden där människor använder egna 
kunskaper och erfarenheter i mötet med andra medmänniskor (Säljö, 2011). 

Till det sociokulturella perspektivet hör den proximala utvecklingszonen. Den 
proximala utvecklingszonen innebär att människor kan lära sig nya saker med hjälp 
av varandra. Om en individ inte har färdiga kunskaper eller erfarenheter kring ett 
område och en annan individ har de erfarenheterna och färdigheterna, kan individen 
som inte har kunskaperna eller erfarenheterna få tillgång till det genom att lära och 
se av individer som besitter kunskapen och erfarenheterna (Säljö, 2011). 

Till det sociokulturella perspektivet hör även miljön (Säljö, 2011).  Vilka möjligheter 
skapar miljön till lärande och utveckling som individer befinner sig i? Miljön 
påverkar nämligen de möjligheter som kan leda till utveckling och lärande för 
människor. Säljö (2011) lyfter fram mediering, mediering handlar om hjälpmedel 
som människor använder dagligen för att genomföra handlingar i miljön men även i 
sociala sammanhang. Säljö (2011) delar upp medieringen i två kategorier, den ena är 
psykologiska medierande redskap och den andra är fysiska medierande redskap. De 
fysiska medierande redskapen kallas också artefakter. Artefakter är föremål som 
människan har tillverkat. Med psykologiska medierande redskap uttrycker Säljö 
(2011) allt människor använder för att kommunicera och tänka med. Språket är det 
viktigaste psykologiska redskapet, alla sociokulturella erfarenheter sker genom 
språket (Säljö, 2011).  
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Här nedan redogörs en beskrivning om de medierande redskapen och lära av 
varandra perspektivet ur det sociokulturella perspektivet som Säljö (2011) skriver 
om:  

• Psykologiska medierande redskap: Psykologiska medierande redskap innebär 
att människan använder sig av till exempel alfabetet eller siffersystemet som 
hjälpmedel för att lösa ett problem (Säljö, 2011).  

• Fysiska medierande redskap: Fysiska medierande redskap som också kan 
kallas artefakter är föremål som människan har tillverkat, till exempel en 
hammare för att göra det möjligt att slå i en spik (Säljö, 2011).  

• Att lära av varandra: I den sociokulturella teorin är grunden för lärande och 
utveckling att vi människor lär av varandra i sociala sammanhang och med 
miljön, vilket bygger på samspel mellan barn och barn men även mellan barn 
och vuxen samt miljöns utformning. I den sociokulturella teorin ingår den 
proximala utvecklingszonen som innebär att kunskap kan läras från de som 
har kunskapen till dem som ej besitter kunskapen, genom att samspela med 
varandra (Säljö, 2011). 

 

3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning och övrig litteratur som kan kopplas 
till studien. Avsnittet är uppdelad i fyra delar och varje del representerar olika 
områden ur forskning och litteratur. I det första avsnittet presenteras förskollärarens 
kompetens och erfarenheter. I det andra avsnittet lyfts området språk och 
kommunikation fram. Det tredje avsnittet belyser lekens betydelse och det sista 
avsnittet handlar om miljöns betydelse.    

Valet av artiklar i studien begränsades genom att endast använda artiklar och en 
avhandling som var ”peer reviewed-granskade”. För att få fram relevant forskning 
och litteratur som rörde syftet användes sökord. Övrig litteratur var böcker från 
förskollärarutbildningen som berörde ämnesområdet för studien. För att hitta 
artiklar och en avhandling användes Databaserna Eric och Swepub via Mälardalens 
högskolas egna bibliotek och sökbas. 

3.1 Förskollärarens kompetens och erfarenheter 

Tidigare forskning och litteratur beskriver hur förskollärarens kompetens och 
erfarenheter kan påverka huruvida de väljer att skapa möjligheter till lärande i 
förskolans verksamhet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver att 
förskollärares kompetens och erfarenheter påverkar hur ett socialt, intellektuellt samt 
emotionellt plan för barn skapas i förskolan. De lyfter fram vikten av att 
förskolläraren i sin roll att besitter teori, kunskap och erfarenheter samt förståelse för 
sitt synsätt gällande engagemang, empati, attityd och vad för atmosfär som 
förskolläraren tillför. Författarna kopplar förskollärares egen profession för att skapa 
god kvalité i verksamheten. Att förskolläraren ska ha förståelse över att skapa en 
inbjudande miljö som ger barnen möjlighet att bredda sina egna kunskaper och 
erfarenheter, där leken är en grundförutsättning (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2006).  
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Vidare beskriver Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) att en god pedagogik i 
förskolan utgår först och främst utifrån förskollärarnas inställningar till 
verksamhetens innehåll, där författarna inkluderar förskollärarens grundsyn och 
attityd, kopplat till uppfostran och lärande. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) uttrycker att för att en god pedagogik ska uppstå bör aktiviteter som 
inkluderar förskollärare och barn finnas. Där förskollärarna skapar möjligheter i 
aktiviteterna för barn att utveckla sina förmågor, som till exempel att lösa problem, 
att få tänka och få bli deltagare i någonting större tillsammans med alla de andra 
barnen och förskollärarna i verksamheten. Författarna poängterar att förskollärare 
sitter på olika kunskapsområden kring ämnen och de kan bidra till större möjlighet 
till lärande och utveckling för barn i förskolan. De menar att om en förskollärare är 
duktig inom ett område är det oftast enklare för förskolläraren att förklara fenomen 
inom det området som förskolläraren är kunnig i.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter också fram forskning som visar att 
miljöns utformning oftast speglar förskollärarens profession för verksamhetens 
pedagogiska kvalité. Ett betydelsefullt karaktärsdrag som förskollärarna bör besitta 
är tydlighet gentemot barnen och att också vara engagerade i sitt arbetssätt mot 
barnen (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001), vilket också innefattar en god 
kommunikation och spänning kring aktiviteter som utgår från leken i arbetet med 
utveckling och lärande. Dock pekar författarna på vikten i förskollärarnas roll att vara 
medveten om att närhet, trygghet och värme inte är mindre viktiga faktorer i 
förskolans verksamhet än lärande och utveckling. Författarna menar att lärande och 
omsorg är två faktorer som ej kan säras på. De menar att de går hand i hand genom 
förskolans verksamhet genom aktiva handlingar i aktiviteter och vardagliga 
situationer (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001).  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver om förskollärares kompetens där 
de inkluderar skicklighet hos förskolläraren att kunna upptäcka och se spontana och 
oförberedda tillfällen, som kan leda till utveckling och lärande för barnen i 
situationer som uppstår i vardagen. Att som förskollärare kommunicera och utmana 
barnen och möta det som barnen upptäckt eller fått syn på här och nu. Dock 
ifrågasätter Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) om det är så i praktiken i 
förskolan?  

I en vetenskaplig artikel av Niklasson och Sandberg (2010) beskriver författarna 
vikten av att som förskollärare vara en god förebild i utomhusmiljön för barnen. 
Oavsett om förskolläraren har en negativ eller en positiv inställning till 
utomhusvistelse, kan förskollärarens synsätt påverka vilka pedagogiska aktiviteter 
som skapas i utomhusvistelsen tillsammans med barnen och förskollärarens positiva 
eller negativa inställning kan smitta av sig på barnen. Här poängterar Niklasson och 
Sandberg (2010) betydelsen i förskollärarens roll att titta på barns uttryck i 
utomhusmiljön för att upptäcka deras intressen och i förskollärarens roll vara 
professionell. Att utforma utemiljön och aktiviteter efter barnens intressen, för att 
skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. Författarna förmedlar 
att utomhusmiljön tillsammans med förskollärarnas engagemang, skapar en större 
chans för en bättre trivsel i verksamheten för både barn och vuxna. Författarna 
belyser vikten av samspel mellan vuxna och barn i utomhusvistelsen, och skapandet 
av aktiviteter i utomhusvistelsen som betydelsefullt för barns utveckling och lärande i 
utomhusmiljön (Niklasson & Sandberg, 2010). 
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I en studie av Clintic och Petty (2015) framkom att om förskolläraren saknar ett 
intresse för natur och utomhuslek kan förskollärarens eget intresse styra hur mycket 
tid som läggs på utomhusvistelse i verksamheten. Det framkom även att om 
förskolläraren saknar ett intresse för att vara utomhus är risken större att aktiviteter 
tillsammans med barnen inte skapas. De pedagoger i studien som tyckte om att vara 
utomhus tillsammans med barnen, tänkte tillbaka på sin egen barndom och menade 
att när de själva var i barnens ålder uppskattade de möjligheten att få vara utomhus 
och leka, därför ville pedagogerna ge barnen i förskolan samma känsla och möjlighet: 
att få vara utomhus och ha fri lek i utomhusmiljön. Förskollärarna i studien ansåg att 
utomhuslek för barn är ett viktigt område för barns utveckling och lärande och att 
den viktigaste rollen i utomhusvistelsen hos de vuxna var uppsikten av barnen i 
utomhusvistelse (McClintic & Petty, 2015).  

3.2 Språk och kommunikation 

Språk och kommunikation är två områden som är återkommande i tidigare forskning 
och litteratur i samband med barns utveckling och lärande i förskolans miljö 
(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). Författarna poängterar att det 
är i förskolan som barn socialiseras med andra barn och vuxna. Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (2010) beskriver kommunikationen mellan barn och 
förskollärare och belyser att det är förskollärarens förhållningssätt som är den 
betydelsefulla och avgörande aspekten för förskolans kvalité och barns möjligheter i 
förskolans verksamhet. Det handlar enligt författarna om att förskolläraren måste 
kunna släppa på kontrollen och ge utrymme för barns inflytande och delaktighet i 
aktiviteter. Författarna beskriver vikten i förskollärarens roll att kunna försöka inta 
ett barnperspektiv för att förstå vilka möjligheter till inflytande som barnen får i 
aktiviteter i förskolans miljö. De skriver att det är viktigt att erbjuda en verksamhet 
som utmanar och stimulerar barns kommunikativa och kognitiva utveckling genom 
att aktiviteter och innehåll anpassas efter det enskilda barnet och gruppen, vilket ska 
spegla läroplansmålen för förskolan. Om förskolläraren besitter tillräckligt med 
kunskap och samtidigt har ett pedagogiskt förhållningssätt, menar Sheridan, 
Pramling Samuelsson och Johansson (2010) att detta i sin tur leder till att 
förskolläraren stärker och utmanar barns lärande. Författarna lyfter fram att 
förskollärarens förhållningssätt och kommunikation mellan barn och förskollärare 
har en stor påverkan på vilka möjligheter som uppstår för språk och kommunikativ 
utveckling (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010).  

Författarna beskriver forskning som visar att den viktigaste pusselbiten för barns 
möjligheter till utveckling och lärande i förskolans verksamhet är relationen mellan 
barn och förskollärare. Författarna menar att en god relation mellan barn och 
förskollärare är nyckeln till tillit och trygghet i verksamheten. Vidare skriver de att 
det även inkluderar förskollärarens sätt att lyssna på barnen och hur engagerad 
förskolläraren är inom sitt arbete i förskolan tillsammans med barnen i miljön. Att 
förskolläraren har en tanke om vad barnen ska lära sig och vet vad samt varför 
förskolläraren gör som förskolläraren gör och har en god kontakt och relation med 
varje enskilt barn, men även besitter kunskap om hur barn utvecklar ett lärande på 
bästa sätt.  

En förskola som strävar efter att uppnå läroplansmålen, har goda relationer mellan 
vuxna och barn, kommunicerar genom att möta barns viljor, önskningar och ge det 
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stöd som barnen behöver inom utmaningar, har större möjlighet till högre kvalité 
inom verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

3.3 Lekens betydelse 

Leken är barns väg till utveckling och lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2003). Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att leken i förskolan av 
tradition alltid har betraktats som barns största uttrycksform och att det är genom 
leken som barn skapar relationer med sin omvärld. Författarna uttrycker att det är 
förskollärarnas ansvar i barns fria lek att ge stöd, men samtidigt inte störa den fria 
leken. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att det handlar om 
skicklighet i förskollärarens roll att stödja samt urskilja barns lärandeprocesser i 
leken och att det är avgörande i förskollärarens roll att veta när den fria leken 
behöver stöd och att förskolläraren försöker inta ett barnperspektiv. 

Åberg och Lenz Taguchi (2011) beskriver makt och ansvar i förskollärarnas roller 
inför barnens önskningar och lek i förskolans verksamhet. De menar att det är 
förskollärarna som har makten angående vilka möjligheter barnen får kring 
delaktighet i förskolans verksamhet. Åberg och Lenz Taguchi (2011) ifrågasätter fri 
lek och menar att det är förskollärarna i verksamheten som avgör vilka delar från 
barns viljor och fri lek i de spontana situationerna som får uppstå. Det är, enligt 
författarna, förskollärarna som säger nej och ja till barnens tankar till aktiviteter och 
önskningar (Åberg & Lenz Taguchi, 2011).  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) ifrågasätter rubriken “Att låta barn leka 
kontra att de ska lära sig”. De uttrycker en kritik till förskollärare som anser att all 
lek endast är god lek för barn. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) håller med 
om att barn lär sig i all lek, men förhåller sig kritiskt till vad barn lär sig i leken. 
Författarna uttrycker att förskollärare inte alltid uppfattar om vad som sker i barns 
lek eftersom det finns en grundsyn av att försköna leken som en god form för barns 
lärande. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) beskriver att förskollärare ofta 
delar på att lära och att leka, vilket också berörs av Granbom (2011). I sin studie 
beskriver Granbom (2011) att det finns en positiv och negativ syn vad gäller synen på 
lärande och dess innebörd i förskolans verksamhet. Enligt Granbom (2011) finns en 
oro över att förskolan ska bli för influerad av skolans ämnes-verksamhet. En 
problematik är att förskollärare idag ställs inför att leken är den viktigaste delen i 
verksamheten. Samtidigt ska förskollärare sträva efter att förnya och skapa en mer 
målstyrd verksamhet som strävar efter att uppnå läroplansmålen, vilket kan skapa en 
komplexitet om synen på lek och lärande (Granbom, 2011). 

I en vetenskaplig artikel av Blanchet-Cohen och Elliott (2011) framkommer hur 
viktigt det är med barns rätt att leka utomhus samt att de ges möjlighet att leka med 
naturmaterial. Författarna menar att det finns flera fördelar med utomhuslek. Bland 
annat lyfts att personer med tillgång till naturliga utemiljöer ofta har större känsla av 
tillfredsställelse med sina liv. Det framkommer också att pedagogerna som deltog i 
studien var överens om att utomhuslek bidrog till att barn var mer avslappnade och 
att det uppstod mindre konflikter. Författarna menar att barn som vistas mycket 
utomhus anses bli mer aktiva samt att deras motorik utvecklas med hjälp av 
utomhusvistelse. Även finmotoriken utvecklas genom att låta barnen leka eller bygga 
med kottar, pinnar eller stenar. När barn tar in naturen i sin lek används och 
utmanas alla sinnen. Författarna menar nämligen att naturmaterial ofta är orörda 
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och inte begränsar barns fantasi, vilket kan innebära att barnen använder sin egen 
fantasi om vad naturmaterialet kan föreställa. Författarna beskriver att 
utomhusvistelse skapar positiva psykologiska effekter, att känslor av glädje förhöjs 
och att det sker en försvagning av negativa känslor. Vidare menar författarna att 
lekmiljöer utomhus är naturliga och ger en mängd möjligheter till att stödja barns 
utveckling (Blanchet-Cohen & Elliott, 2011). Här behöver förskollärarna vara lyhörda 
till barns lekar för att ha möjlighet att hjälpa barnen i leken när signaler om hjälp 
uppstår. Dock menar Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) att det inte handlar om att 
ta över barns lek. Det handlar istället om att stötta barnen i leken, att hjälpa barnen 
när leken inte fungerar och/eller att utmana barnen (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 
2001). 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att lärande och lek går hand i hand 
i förskolans verksamhet. Författarna beskriver vidare att om det finns plats för barn 
att lära genom leken tillsammans med förskollärare besitter de senare engagemang 
och är närvarande vuxna (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Något som är av 
stor betydelse för barns lek är att förskolläraren är lekfull och emotionellt närvarande 
i barns lek. Först då skapas det möjligheter för barn att få vara delaktiga i 
verksamheten (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). Fördelar med 
att vistas utomhus är bättre hälsa samt möjligheter för barnen att få mer tid att öka 
sin förståelse och förmåga i lekens värld och därmed möjlighet till socialisering med 
andra barn i verksamheten (McClintic & Petty, 2015). 

3.4 Miljön en betydande faktor  

Att miljön är en betydande faktor för barns lärande och utveckling förespråkas av 
många forskare. Granbom (2011) poängterar att den pedagogiska utemiljön i 
förskolan är en viktig del för möjligheten till barns utveckling. Hon pekar också på att 
det är förskollärarens uppgift att skapa en rolig, lekfull och utmanande utemiljö som 
bygger på både sociala och fysiska möjligheter. Granbom (2011) uttrycker vidare att 
utomhusmiljön är ett omfattande begrepp som innefattar många delar såsom 
exempelvis material, möblering, gårdar och vägar som några exempel på 
miljöområden. Författaren poängterar att olika miljöer i förskolan skapar olika 
förutsättningar i barns utveckling och utmaningar, därför är det viktigt i 
förskollärarens roll att vara medveten om miljöns utformning och att anpassa den för 
barnen, vilket Åberg och Lenz Taguchi (2011) också uttrycker. Granbom (2011) 
beskriver vidare att beroende på vilka material och leksaker som finns tillgängliga för 
barns lek och lärande i utomhusmiljön, speglar materialen vilka lekar barnen leker 
och därmed påverkas också barns lekförutsättningar.     

Granbom (2011) beskriver att naturen är en utvecklingsfrämjande och hälsosam 
lärandemiljö, vilket också tas upp i annan forskning. I en studie av Grahn, 
Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) undersöktes och jämfördes, till 
exempel, barnens lek på två olika förskolegårdar. Studiens resultat visade på att de 
barn som vistades på en förskolegård med naturmiljö hade bättre 
koncentrationsförmåga och motorik, var friskare samt hade en mer utvecklande lek 
än de barn som vistades på en förskolegård som saknade naturmiljö. Av studiens 
resultat drogs slutsatsen att om miljöer utomhus har tillgång till naturmark och 
naturmaterial utvecklas och stimuleras barns utveckling. Dessutom främjas barns 
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sinne för bygglekar. I studien tas det också upp att barn använder alla sina sinnen i 
utomhuslekar (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997).  

Något som är anmärkningsvärt i Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekmans 
(1997) studie Ärlemalm-Hagsér (2008) uttrycker att det finns en risk med att 
besöken i skogen i verksamheten blir oreflekterad hos förskollärarna och att 
utomhusvistelsen i skogen övergår till rutin istället. Författaren påvisar att lek och 
aktiviteter inomhus värderas och anses mer betydelsefulla än utomhuslek, vilket i sin 
tur leder till att förskollärare prioriterar aktiviteter inomhus och aktiviteter utomhus 
hamnar i andra hand (Ärlemalm-Hagsér, 2008). Detta menar Ärlemalm-Hagsér 
(2008) kan förklaras med att inomhusaktiviteter ofta kopplas ihop med lärande och 
utomhuslek ses mer som ett nöje för barnen. Trots att det i läroplanen för förskolan 
finns läroplansmål som syftar på utomhuslek och lärande i utomhusmiljö blir 
utomhuslek ofta undervärderad på grund av att lärandet i sig anses vara svagare och 
mindre tydligt än lärande inomhus (Ärlemalm-Hagsér, 2008). Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2009) uttrycker att det finns många faktorer som påverkar 
möjligheten att bygga upp en god pedagogik i förskolans verksamhet. De syftar på 
antalet förskollärare, barngruppens storlek, miljöns utformning som inkluderar 
material som avgörande aspekter för en god pedagogik, men även hur de olika 
faktorerna används tillsammans för de förutsättningar som förskolan har (Sheridan 
& Pramling Samuelsson, 2009). 

4 Metod  

I det här kapitlet presenteras tillvägagångssättet för att ta reda på kunskap om syftet. 
Syftet med studien är att få en bredare kunskap om och hur förskollärare arbetar med 
pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön. Vidare beskrivs val av metod, hur och varför 
metoden har använts och också studiens tillförlitlighet utifrån validitet (giltighet), 
reliabilitet (säkerhet) och generaliserbarhet i relation till undersökningen. 
    

4.1 Metodval 

I studien har en kvalitativ forskningsstrategi använts (Bryman, 2011). Intentionen 
med uppsatsen är att få bredare kunskap om och hur förskollärare arbetar med 
pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön. Basen för en kvalitativ strategi är att fokus 
hamnar på ett mer individuellt plan än en kvantitativ strategi som baseras på ett 
större antal. En kvalitativ forskningsstrategi ansågs därför mer passande än en 
kvantitativ när studien baseras på om och hur åtta stycken förskollärare arbetar med 
pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön. 

4.2 Urval 

Urvalet i studien bygger på den målinriktade urvalsmetoden som innebär att en 
målgrupp väljs ut att studera (Bryman, 2011). I den här studien är det om och hur 
förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön och inte 
barnskötare eller barn. De två kommunala förskolorna valdes ut slumpmässigt för 
studien, medan de två I Ur och Skur förskolorna valdes ut med mer medvetenhet då 
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de skulle ha en I Ur och Skur profil. Alla förskolorna hittades med hjälp av internet 
som sökmetod. Den första kontakten med förskolorna togs genom mailkonversation.  

Undersökningen bygger på åtta förskollärare och fyra förskolor. Varje förskola 
representerar en observation. I varje observation observerades två förskollärare som 
arbetade på samma avdelning. Två av förskolorna har inriktningen I Ur och Skur 
verksamhet medan de andra två förskolorna ingår i kategorin traditionell förskola. En 
ytterligare faktor som skiljer förskolorna åt är att de två I Ur och Skur förskolorna 
drivs privat medan de två kommunala förskolorna drivs kommunalt. 

4.3 Strukturerade observationer och observationsschema 

I studien har strukturerade observationer använts för att ta reda på i praktiken om 
och hur förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön. 
Observationsmetoden strukturerade observationer bygger, enligt Bryman (2011), på 
att forskare i förväg bestämt ett ämne att fokusera observationen på.  Bryman (2011) 
poängterar att när strukturerade observationer ska utföras bör observatören utgå 
från ett observationsschema (bilaga 2), som anger reglerna för observationen. Ett 
observationsschema avgränsar vem och vad det är som ska observeras, vilket är 
viktigt i strukturen i ett observationsschema (Bryman, 2011). En problematik med att 
använda strukturerade observationer är om observationsschemat inte har en tydlig 
struktur och möjligen blir svårtolkad, vilket kan leda till att observatören får problem 
att begränsa sin observation och att observationen blir för stor (Bryman, 2011). Till 
de strukturerade observationerna i studien skapades ett observationsschema som 
bestod av 15 frågeställningar.   

4.4 Genomförande 

Inför observationerna skapades ett missivbrev (bilaga 1). Missivbrevet var avsett för 
de förskolor och förskollärare som skulle bli observerade. I missivbrevet informeras 
om syftet med studien och deltagarnas rättigheter inför observationerna. Alla 
deltagare i studien fick samma missivbrev. Missivbrevet skickades också ut till 
förskolecheferna på de fyra förskolorna.  

När förskolorna svarade på mailet med missivbrevet skickades förslag om dagar och 
tider ut till förskollärarna om när observationerna kunde genomföras. Här uppstod 
kompromisser för att alla parter skulle bli nöjda. Slutligen kom godkännanden på 
mail om att få genomföra observationerna på de tider som förskollärarna och 
observatörerna hade kommit överens om.    

Åtta stycken förskollärare blev tillfrågade att delta i studien och alla åtta förskollärare 
godkände sitt deltagande i studien. Observationerna genomfördes utomhus eftersom 
det var en del av syftet för studien. Observationsschemat visades inte för 
informanterna eftersom observatörerna inte ville att de observerade skulle påverka 
resultatet. Observationerna på de två I Ur och Skur förskolorna genomfördes på 
vägen till skogen och i skogen, medan observationerna på de två kommunala 
förskolorna genomfördes på förskolegården.  
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4.5 Analysprocess 

Analysen har genomförts i två steg, först med hjälp av det sociokulturella perspektivet 
och sedan användes whiteboard-metoden för att sortera ut likheter och skillnader ur 
resultatet. 

4.5.1 Analysmetod  

Analysmetoden för studien grundas i det sociokulturella perspektivet som Säljö 
(2011) beskriver. Ur det sociokulturella perspektivet har två områden valts ut för att 
ta reda på studiens syfte. Det första är hur människor lär av varandra i sociala 
sammanhang och det andra är hur förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter 
med hjälp av medierande redskap. Medierande redskap kan vara både psykologiska 
redskap och fysiska redskap som människor använder i sin närmiljö. Säljö (2011) 
poängterar att lärande sker genom samspel och integrering med omgivningen, vilket 
är med människor och miljön. För att urskilja hur förskollärarna arbetade med de två 
perspektiven bearbetades ett resultat från varje förskola i taget. Ur resultatet kunde 
de två områdena från det sociokulturella perspektivet markeras.  

När resultatet hade analyserats med hjälp av det sociokulturella perspektivet kunde 
ett resultat synliggöras om hur förskollärarna arbetade med medierande redskap och 
hur det sociala samspelet kom fram i de pedagogiska aktiviteterna i utomhusmiljön 
(Säljö, 2011). Därefter användes Stukáts (2011) whiteboard-metod som 
sorteringsmetod. Whiteboard-metoden innebär att datamaterialet sorteras upp med 
hjälp av post-it lappar som verktyg, där skillnader och likheter kan urskiljas ur 
resultatet (Stukat, 2011). I användningen av whiteboard-metoden användes olika 
färger på post-it lapparna, där varje färg representerade en förskollärare. Detta för att 
tydliggöra skillnader och likheter ur resultatet för att skapa en analys av resultatet. 
Likheter samlades ihop på ett papper och skillnader samlades ihop på ett annat 
papper. Allt material sorterades upp tillsammans med hjälp av whiteboard-metoden 
för att en gemensam bild av analysen och resultatet skulle framträda. För att kunna 
separera förskollärarna åt döptes förskolorna med namnen: Smultronet, Blåbäret, 
Krusbäret och Hallonet och förskollärarna på respektive förskola för antingen A eller 
B som namn för att få en tydligare översikt om vem som gjorde vad och var 
datamaterialet hade samlats in. I hela studien kallas förskollärarna för antingen A 
eller B och förskolorna har fått fiktiva namn för att behålla sin anonymitet. 

4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet, generaliserbarhet 

För att beskriva studiens reliabilitet (tillförlitlighet), validitet (trovärdighet) och 
generaliserbarhet används Stukáts (2011) beskrivning av de olika 
trovärdighetsgrunderna. 

4.6.1 Reliabilitet (Tillförlitlighet) 

Stukát (2011) beskriver att observationer är en användbar metod för att titta på hur 
människor gör i praktiken. Eftersom syftet med studien är att få kunskap om hur 
förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön och inte hur 
förskollärare tänker kring hur de arbetar med pedagogiska aktiviteter i 
utomhusmiljön, valdes observationer. I observationer blir händelseförlopp konkreta 
då det som observeras händer på plats i det aktiva görandet. Att använda 
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observationer som underlag skapar större möjligheter att få fram hur människor 
utifrån sina egna värderingar och erfarenheter agerar i situationer.   

Stukát (2011) beskriver dilemman med att utföra observationer. En komplexitet som 
författaren poängterar är att de som blir observerade blir medvetna om att de blir 
observerade och kan därför anstränga sig mer inför observatören att göra på ett mer 
korrekt och väl utförligt sätt, än vad den observerade hade gjort om observatören inte 
varit närvarande eller på plats, vilket kan påverka studiens resultat. Ett annat 
dilemma med att utföra observationer är att observatören blir involverad i 
verksamheten på ett känslomässigt plan och inte kan ta avstånd från det som 
observeras, vilket också kan påverka materialet som samlas in och dess utfall. Andra 
sätt som kan påverka datamaterialet är de observerades dagsform eller vad 
verksamheten har för möjligheter eller förutsättningar den dag som observationen 
sker. En dag är inte lik en annan när en undersökning med observationer sker 
tillsammans med människor, vilket kan kopplas till studien då observationerna I Ur 
och Skur förskolorna genomfördes på vägen till skogen och i skogen medan 
observationerna på de kommunala förskolorna genomfördes på förskolegården. 
Dessa olika förutsättningar kan komma att påverka resultatet. 

4.6.2 Validitet (Trovärdighet) 

Eftersom syftet med studien är få mer kunskap om och hur förskollärare arbetar med 
pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön, ansågs användandet av strukturerade 
observationer höja validiteten för att besvara syftet för studien. Om intervjuer hade 
använts som metod i studien hade det troligen inte framgått hur förskollärare arbetar 
med pedagogiska aktiviteter och därför valdes intervjuer bort i studien. Att använda 
intervjuer hade snarare besvarat hur förskollärare tänker att de arbetar med 
pedagogiska aktiviteter och inte hur de arbetar i praktiken, vilket kunde ha givit en 
osanning utifrån studies syfte och frågeställningar (Stukát, 2011). 

Trovärdigheten för studien kan få konsekvenser när observationer används som 
metod. Att genomföra observationer innebär att observatörerna tittar och beskriver 
det som sker i praktiken. De som blir observerade kanske dock utför en handling med 
tanke som observatörerna inte ser eller förstår. Därför blir det extra viktigt att 
beskriva vad som görs och vad som sägs för att trovärdigheten ska öka för studien.  

I resultatet presenteras endast det material som samlades in i enlighet med 
observationsschemat. För att göra arbetet mer trovärdigt och för att inte blanda in 
egna känslor eller tankar om situationer som uppstod under observationerna har hela 
observationen skrivits ner. Avsikten med detta har också varit att undvika att  
observatörerna inte plockar ut specifika händelser enbart på grund av egna känslor 
och uppfattningar. 

4.6.3 Generaliserbarhet  

Antalet observerade förskollärare är ett lågt antal och därför är det problematiskt att 
generalisera hur förskollärare egentligen arbetar utomhus med pedagogiska 
aktiviteter med hjälp av studien. Dock kan en tendens eller stickprov på hur 
förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter göras med hjälp av studien. Studien 
kan även vara problematiskt att utgå ifrån för att det är olika situationer som kan 
uppstå på olika förskolor med olika pedagoger och därför är det svårt att dra en 
slutsats om hur förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön.  
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4.7 Etiska överväganden 

I avsnittet etiska överväganden har Vetenskapsrådets (2011) principer för etisk 
forskning tagits hänsyn till.  

• Informationskravet - Informationskravet innebär att deltagare i studien får 
information om studiens syfte. Det uppfylldes genom att alla deltagare har fått 
information i form av ett missivbrev där deltagarna har fått information om 
undersökningen och deras rättigheter i undersökningen.   

• Konfidentialitetskravet -Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas namn i 
studien har fingerats, vilket betyder att personliga uppgifter i datamaterialet har 
plockats bort i studien. 

• Samtyckeskravet - Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva fått bestämma om 
de vill medverka i studien eller ej. Det uppfylldes genom att deltagarna fick beskriva 
muntligt om de ville delta i undersökningen och ett godkännande via mail. 
Deltagarna fick information om att de hade rätten att närsomhelst avsluta sitt 
deltagande. I missivbrevet beskrivs det att deltagarna har rätten att närsomhelst 
avsluta sitt deltagande i undersökningen. 

• Nyttjandekravet - Nyttjandekravet innebär att datamaterialet som samlas in genom 
observationerna endast får användas för studiens syfte. Kravet har tillgodosetts 
genom att deltagarna har informerats om att det insamlade materialet endast 
kommer att användas i studiesyfte, i form av en uppsats och att det insamlade 
materialet sedan kommer att förstöras efter att det självständiga arbetet är klart. 
Deltagarna har fått information om att uppsatsen kommer att bli allmänt åtkomlig 
via DIVA som är ett vetenskapligt arkiv. 

5 Resultat och analys 

I den här delen presenteras resultaten och analysen av det material som har samlats 
in på de fyra förskolorna. Resultat och analysdelen är uppdelad i två delar från varje 
förskola. I analysdelarna har det sociokulturella perspektivet använts som 
analysmetod, i vilket ”lära av varandra perspektivet”, psykologiska medierande 
redskap och fysiska medierande redskap har använts som analysredskap.  

5.1 Resultat av observationen på förskolan Smultronet - I Ur 
och Skur förskola 

I Ur och Skur förskolan Smultronet låg i ett bostadsområde. Förskolans gård omgavs 
av skog. Det var på vägen till skogen och i skogen som observationen genomfördes. 
Skogen bestod bland annat av träd, stenar, kottar, stubbar och hade smala stigar. I 
skogen fanns en träskylt som det stod "Sherwoodskogen" på och på marken låg det 
snö. Under observationen var det åtta barn i åldrarna 3–4 år och två förskollärare 
närvarande.  

Observationen började med att förskollärarna och barnen gick tillsammans till 
skogen. På vägen till skogen sa förskollärarna ”kom nu” eller ”hitåt” till barnen. När 
förskollärarna och barnen var nära skogen upptäckte barnen en stor sten och de gick 
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fram till stenen. Förskollärare A svarade barnen att de kunde titta på stenen senare, 
när de kommit fram till skogen.  

När de hade kommit in i skogen stannade förskollärare A vid ett träd och kramade 
om trädet. Förskollärare A berättade för barnen och oss studenter att de brukade 
stanna vid trädet när de går till skogen. Sedan frågade förskollärare A barnen om de 
kunde berätta om hur trädet kändes. Barnen kände på trädet och svarade, hårt och 
kallt.  

När de skulle gå vidare igen bad förskollärare B alla barnen att plocka upp en pinne 
och när de kom fram till platsen i skogen som de skulle stanna på bad förskollärare B 
barnen att lägga ifrån sig pinnarna. Sedan berättade förskollärare A för barnen att de 
skulle få arbeta med en matematisk aktivitet. 

Båda förskollärarna och barnen satte sig i en ring. Förskollärarna och barnen började 
prata om allt möjligt som de kunde komma på i stunden, medan förskollärare A 
plockade fram föremålen till matematikaktiviteten. När förskollärare A hade plockat 
fram matematik-materialet som var inplastade bilder och inplastade siffror och lagt 
materialet i en hög i mitten framför barnen, berättade förskollärare A att de hade 
kommit fram till “Sherwoodskogen”. Förskollärare A frågade barnen om vilka det är 
som bor i “Sherwoodskogen”. Förskollärare B svarade “Lille John” som förslag på 
förskollärare A:s fråga, sedan gav ett barn förslaget Batman. Förskollärare A svarade 
barnet att i “Sherwoodskogen” bor inte Batman och sedan började förskollärare A 
förklara matematik-aktivitetens regler för alla som satt i ringen. 

I den första aktiviteten skulle barnen hitta rätt siffra till rätt bild med lika stort antal 
föremål som siffran. Siffrorna var mellan ett till tio. Förskollärarna lät barnen svara 
utifrån hur barnens plats i ringen var. Förskollärarna omnämnde hela tiden barnens 
namn när de pratade med barnen.  

Förskollärare A delade ut en varsin siffra till varje barn, medan bilderna på föremålen 
låg på marken i mitten framför alla barnen. Förskollärare A frågade barnet som fick 
börja om vilken siffra som barnet hade fått och det blev tyst länge, medan barnet 
funderade. Alla väntade på att barnet skulle säga något. När barnet hade sagt siffran 
och räknat högt föremålens antal och lagt siffran på bilden, var det nästa barns tur. 
Ett barn ville hålla i siffran och bilden i famnen. Förskollärare A svarade barnet att de 
inte brukar göra på det viset. Bilden och siffran skulle ligga på marken. Förskollärare 
A kommenterade att aktiviteten var för lätt för barnen, då hon uppmärksammade att 
barnen talade om att aktiviteten var för lätt, att de redan kunde allt och att de hade 
gjort aktiviteten många gånger förut. Barnen uttryckte detta genom att säga det högt 
när de tog siffran och bilden på föremålet som hörde ihop. Förskollärare A mötte 
barnens ord och handlingar med att säga att de behövde svårare utmaningar och 
fortsatte med aktiviteten. 

Den andra aktiviteten presenterade förskollärare A med att barnen skulle få skriva 
och bokstavera sina egna namn. Alla satt kvar i ringen. När barnen började rimma 
tillsammans med varandra bad förskollärare A barnen att sluta tramsa. Sedan delade 
förskolläraren ut tallriksunderlägg till barnen med några inplastade bokstäver och 
barnen började direkt bokstavera sina namn, medan båda förskollärarna var tysta. 
Ett barn uttryckte att det saknades ett C och förskollärare A kastade ett C mot barnets 
underlägg. När alla barnen hade skrivit sina namn avslutades aktiviteten. 



20 

 

 

5.2 Analys av Smultronet - I Ur och Skur förskola 

Under observationen visade barnen intresse för en stor sten. Här valde förskollärare 
A att avvisa barnens intresse genom att inte stanna vid den stora stenen tillsammans 
med barnen. Stenen kunde ha använts som ett fysiskt medierande redskap. 

När förskollärare A stannade vid trädet som de brukade göra, använde förskollärare 
A trädet som ett fysiskt medierande redskap från naturen, men på förskollärarens 
planerade sätt, då förskolläraren nämnde att de brukade stanna vid det trädet. 
Förskollärare A stannade vid trädet som de brukade stanna vid, men förskollärare A 
stannande inte vid stenen som de inte brukade gå till men som barnen visade intresse 
för.  

På vägen till skogen bad förskollärare B barnen att plocka upp pinnar. Pinnarna 
användes inte som medierande redskap i aktiviteter vid senare tillfällen. Under 
situationen med stenen och situationen med pinnarna valde förskollärarna att inte 
fånga upp barnens intressen eller ta tillvara på de fysiska medierande redskapen som 
skogen erbjöd, vilket kan tolkas som att det var viktigare att komma fram till skogen 
än att ta vara på de lärande situationer som uppstod och barnens intressen. 
Förskollärarnas val av aktiviteter innebar vid flera tillfällen att potentiella 
medierande redskap som kunde ha använts i aktiviteterna inte användes, som 
exempelvis den sten som fångade barnens intresse på vägen till skogen eller 
pinnarna, som de inte fick använda vid aktiviteterna. 

I den första aktiviteten använde förskollärare A sig av fysiska medierande redskap 
från inomhusmiljön för att lära ut matematik till barnen. De fysiska medierande 
redskapen som förskollärare A använde var inplastade bilder av föremål och siffror. I 
aktiviteten saknades lära av varandra perspektivet, då barnen uttryckte att aktiviteten 
hade utförts ett flertal gånger tidigare och att de tyckte att det var för lätt och att de 
redan kunde allt. Förskollärare A svarade barnen att de behövde svårare utmaningar. 

I observationen kunde det tolkas som att förskolläraren var ute efter rätt svar i de 
planerade aktiviteterna som förskolläraren hade planerat, än att använda de lärande 
situationer som uppstod vid oplanerade tillfällen. Till exempel när barnen ville 
stanna vid stenen och titta men som de inte fick göra eller när förskollärare A frågade 
barnen om vilka som bor i "Sheerwoodskogen" och barnet svarade Batman, men som 
fick höra att det var fel svar. Här kunde lära av varandra perspektivet använts för att 
ta reda på hur barnen tänkte i situationerna. 

Vid den andra aktiviteten använde förskollärare A fysiska medierande redskap i form 
av inplastade bokstäver som förskollärare A hade tagit med sig från inomhusmiljön. I 
aktiviteten skulle barnen bokstavera sina namn och i aktiviteten saknade ett barn 
bokstaven C. När förskollärare A valde att kasta bokstaven C direkt till barnet blev det 
tydligt att förskolläraren inte skapade någon möjlighet till lära av varandra 
perspektiv. Förskolläraren valde att kasta bokstaven C till barnet på en gång istället 
för att ställa utmanade frågor om till exempel varför barnet behövde ett C eller hur 
bokstaven C såg ut.  
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Under aktiviteten började barnen att rimma med hjälp av bokstäverna, förskollärare 
A sa åt barnen att sluta tramsa. Förskollärare A tog inte tillvara på barnens intresse 
för rim och de psykologiska medierande redskapen. I situationen som barnen började 
rimma kunde lära av varandra perspektiv tagits tillvara på av förskollärare A.  

Förskollärarna A och B på Smultronets förskola tog inte tillvara på de medierande 
redskapen som fanns tillgängliga i utomhusmiljön i observationerna, men använde 
sig av medierande redskapen som kom från inomhusmiljön som var inplastade 
bokstäver och siffror. Barnens intressen togs inte tillvara på i aktiviteterna eller i de 
situationer som uppstod i utomhusmiljön och det synliggjordes att det var 
förskollärarnas planerande aktiviteter och tankar som styrde om vad som fick göras 
och inte fick göras.  

5.3 Resultat av observationen på förskolan Blåbäret - I Ur och 
Skur förskola 

I Ur och Skur förskolan Blåbäret var placerad i ett litet bostadsområde. Gården 
sträckte sig runt förskolan och runt gården fanns skog. När observationen 
genomfördes var det åtta barn i åldrarna 1–2 år samt två förskollärare närvarande. På 
vägen till skogen fanns en grusbacke och nedanför backen fanns en äng med högt 
gräs. På ängen hade det bildats stora vattenpölar och bredvid ängen fanns det skog. I 
skogen fanns bland annat träd och stenar. Stenarna var i olika storlekar. 

Observationen började med att förskollärarna samlade alla barnen vid grinden. 
Förskollärare B började med att berätta för barnen att de skulle gå till skogen 
tillsammans. Förskollärare A frågade barnen om vilken väg de måste gå för att 
komma fram till skogen och om barnen kom ihåg hur vägen såg ut. Barnen nämnde 
en hage med hästar. Barnen fick visa vägen och alla begav sig mot skogen. När 
förskollärarna och barnen hade tagit sig ner för en liten backe kom de fram till en 
hästhage. Vid hästhagen stannade förskollärare B och frågade barnen om de kunde se 
några hästar eller andra djur i hagen. När barnen upptäckte att hagen var fri från 
djur, frågade förskollärare B barnen om de kunde ställa sig i en cirkel. Barnen ställde 
sig i en cirkel tillsammans med förskollärarna och sedan sjöng förskollärarna och 
barnen en sång om skogen. Efter skogs-sången gick alla tillsammans in i hagen. 
Förskollärare A gick längst fram och förskollärare B gick sist. Efter ett tag hamnade 
ett barn långt bakom alla andra medan några andra barn hamnade långt före. 
Promenaden skedde i barnens individuella takt. Under promenaden samtalade de 
båda förskollärarna med barnen och satte ord på det som barnen gjorde. När barnen 
stannade vid vattenpölarna som fanns på ängen fick barnen, gå, hoppa och stampa i 
vattnet, medan förskollärarna pratade om vattnet och frågade barnen om de kunde ta 
små eller stora steg i vattnet. När barnen hade undersökt vattnet och ville framåt, 
följde förskollärarna efter.  

När de kom fram till skogen var det dags för fruktstund, vilket förskollärare A 
förklarade för barnen. När barnen skulle sätta sig ner gav förskollärarna förslag om 
var barnen kunde sitta och benämnde den stora eller lilla stenen och pekade på 
stenen som de pratade om. När alla barnen hade hittat en plats att sitta på, frågade 
förskollärare B barnen om stenarna som de satt på var hala. Barnen fick känna på 
stenen som de satt på medan förskollärare B förklarade att stenarna var hala för att 
det hade regnat.  
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Plötsligt ändrade Förskollärare B tonläget i sin röst och berättade att det fanns något i 
ryggsäcken och frågade barnen om de kunde komma på en frukt som har färgen 
grönt. Barnen gav olika förslag på frukter som var gröna och förskollärare B 
upprepade barnens svar högt och berättade om de hade gissat rätt.  

5.4 Analys av Blåbäret - I Ur och Skur förskola 

På förskolan Blåbäret använde förskollärarna att lära av varandra perspektivet och 
den proximala utvecklingszonen när förskollärarna frågade barnen om hur vägen såg 
ut till skogen. 

När de hade tagit sig ner för backen och alla stannade vid hagen använde 
förskollärare B ett psykologiskt medierande redskap genom att be barnen ställa sig i 
en cirkel tillsammans, som även kan kopplas till den proximala utvecklingszonen där 
förskolläraren utmanade barnen i att använda det matematiska begreppet cirkel.  

På vägen till skogen använde båda förskollärarna utemiljön som medierande redskap 
genom att ta tillvara på naturens tillgångar, som till exempel stenar och vatten. 
Förskollärarna fångade barnens intressen för stunden samt samspelade med barnen 
om barnens upptäckter. Till exempel när barnen stannade vid vattenpölarna, fick 
barnen bli blöta och upptäcka vattnet tillsammans med förskollärarna.  

När barnen och förskolläraren kom fram till skogen använde förskollärarna stenarna 
som medierande redskap genom att benämna stenarnas storlekar tillsammans med 
barnen. Förskollärare B använde sedan frukten som fysiska medierande redskap 
genom att prata om frukternas färg tillsammans med barnen. Båda förskollärarna 
använde sig av barnens namn i sin kommunikation med barnen samtidigt som de 
hade ögonkontakt med barnen.  

Barnen blev utmanade i sitt lärande tillsammans med förskollärarna som ställde 
frågor kring till exempel fruktens färg, om barnen kunde ställa sig i en cirkel när de 
skulle sjunga en sång eller om barnen kunde förklara hur de skulle ta sig till skogen, 
vilket kan kopplas till lära av varandra perspektivet. 

5.5 Resultat av observationen på förskolan Krusbäret - 
Traditionell förskola  

Den traditionella förskolan Krusbäret var placerad i ett bostadsområde. Förskolans 
gård övergick i ett skogsparti. På förskolegården fanns det siffror ett till tio och 
bokstäver A till Ö uppsatta på ett staket. Det fanns tre sandlådor, en rutschkana, en 
klätterställning, tre planteringslådor av trä, en kiosk av trä, en affär, en träscen, en 
vattenbana, en träbåt. Det fanns geometriska former på staketet och på marken fanns 
det målade bilvägar med övergångsställen samt parkeringsplatser. Det fanns två 
förråd på gården. I ett förråd fanns det barncyklar och i det andra förrådet fanns det 
hinkar, spadar, sandleksaker, leksaksfordon, kastruller, sopborstar, rockringar, 
innebandyklubbor och tillhörande innebandymål och innebandybollar. Under 
observationen var det 14 barn i åldrarna 1-2 år och två förskollärare.  

Observationen började med att förskollärare A gick till förrådet och låste upp dörren 
där det fanns utomhusleksaker som till exempel spadar, hinkar och sandformar. 
Under hela observationen var det fri lek. Förskollärarna samtalade med varandra om 
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vad som skulle ske senare i veckan i verksamheten samtidigt som några barn åt is. 
Efter en stund skrek förskollärare B att barnen inte fick äta isen.  

Förskollärare A vände sig om och gick till barnen som åt is och böjde sig i barnens 
höjd och pratade om isen som barnen stod vid. Sedan gick förskollärare A och ställde 
sig i sandlådan där förskollärare B satt igen. Förskollärare B satt på kanten av 
sandlådan tillsammans med några barn. Förskolläraren satt med ryggen mot barnen 
och samtalade med förskollärare A som stod bredvid. 

Vid ett tillfälle frågade förskollärare B oss studenter vad förskolläraren ska göra när 
barnen leker bra utan förskollärarens delaktighet i barnens lek. När ett barn halkade 
på en isfläck sa förskollärare B en bit ifrån att barnet inte skulle gå på isen. Barnet 
halkade flera gånger på samma isfläck och efter en stund gick förskollärare A fram till 
barnet och berättade för barnet att det är is och att is är halt. 

5.6 Analys av Krusbäret - Traditionell förskola 

På förskolan Krusbäret användes de fysiska medierande redskapen som fanns i 
förrådet av Förskollärare A för att aktivera barnen i utomhusmiljön. De fysiska 
medierande redskapen var hinkar, spadar och sandformar från förrådet som fanns på 
förskolans gård. Varken Förskollärare A eller förskollärare B använde sig vidare av de 
fysiska medierande redskapen från förrådet tillsammans med barnen i 
utomhusmiljön, vilket ledde till att inga lära av varandra situationer med de fysiska 
medierande redskapen uppstod mellan barnen och förskollärarna. De fysiska 
medierande redskapen från förrådet användes endast av barnen i den fria leken. De 
fysiska medierande redskapen som fanns tillgängliga på gården användes inte av 
förskollärarna, som till exempel sandlådan eller rutschkanan.  

När förskollärare A och B samtalade med varandra uppstod inga lära av varandra 
situationer mellan förskollärarna och barnen.  

När barnen började äta is agerade förskollärare B och förskollärare A på olika sätt. 
Förskollärare B använde inte situationen som en lära av varandra situation genom att 
stå still och säga nej till barnen en bit ifrån, medan förskollärare A valde att gå fram 
till barnen och böjde sig i barnens höjd och pratade tillsammans med barnen om 
isen, vilket kan konkretiseras som ett lära av varandra perspektiv.   

Förskollärare B talade endast med barnen när barnen gjorde något som var fel eller 
när barnen gjorde något som de inte fick göra ute på gården. Till exempel när barnen 
åt is, gick på isen eller ramlade på isen. När samma barn halkade på isen valde 
förskollärare B att inte gå fram till barnet som halkade och ta vara på en lära av 
varandra situation. I observationen var det förskollärare A som använde 
situationerna med isen som en lärande av varandra situation genom att prata om  
naturens medierande redskap som till exempel is. 

5.7 Resultat av observationen på förskolan Hallonet - 
Traditionell förskola 

Den traditionella förskolan Hallonet var placerad i ett bostadsområde. Förskolans 
gård gick runt förskolans byggnad och runt gården fanns en skog. På gården fanns 
det sandlådor, en rutschkana, ett traktordäck, stockar, ett lekhus och en gungbräda 
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som liknade en blomma. Det fanns två förråd på gården där barnen hade tillgång till 
bland annat cyklar, sandleksaker, en vattenbana och rockringar. Under observationen 
var 13 barn i åldern 1-2 år samt två förskollärare närvarande.  

Observationen började med att förskollärare A frågade barnen om de tillsammans 
skulle gå till förrådet och titta om barnen kunde ta ut hinkar, spadar och sandformar 
för att använda i sandlådan. Förskollärare A pekade mot förrådet med armen.  

När förskollärare A hade hämtat ut sandleksakerna tillsammans med barnen och lagt 
sandleksakerna i sandlådan, tillfrågade förskollärare A högt alla barnen om de ville 
spela fotboll. Förskolläraren började spela fotboll med hjälp av en boll som redskap 
med en grupp barn som ville spela fotboll. Fem barn blev kvar i sandlådan med 
sandleksakerna som förskollärare A hade plockat ut tillsammans med barnen 
tidigare. När det uppstod en diskussion om att det bara kan finnas två målvakter på 
en fotbollsplan gav förskolläraren förslag om att det kan finnas flera målvakter på 
fotbollsplanen. Sedan började förskollärare A och barnen spela fotboll tillsammans.  

Efter att förskollärare A hade spelat fotboll med barnen en stund kom Förskollärare B 
ut på förskolegården. Förskollärare B ställde sig en bit ifrån barnen som satt i 
sandlådan, medan förskollärare A lämnade barnen själva vid fotbollen och gick mot 
sandlådan igen. Förskollärare A satte sig i sandlådan. Barnen lekte i sandlådan med 
sandleksakerna som förskollärare A hade hjälpt till att plocka ut tidigare ur förrådet. 

Förskollärare B som stod stilla bredvid barnen sa till barnen som grävde i vattnet 
intill, att de inte fick gräva i vattenpölen bredvid sandlådan. Förskollärare B 
förklarade att groparna skulle bli större och att det skulle samlas mer vatten då. 
Sedan vände sig förskollärare B mot några andra barn och sa att de inte fick hoppa i 
vattenpölarna för då skulle det bli väldigt blött.  

Senare började två barn dricka vatten ur vattenpölar i sandlådan, varpå förskollärare 
B sa åt barnen att inte dricka vattnet. Barnen gick då iväg en kort sträcka för att 
kunna fortsätta dricka vattnet utan att förskolläraren såg. Barnen använde muggar 
för att dricka vattnet. Samtidigt började förskollärarna prata tillsammans med 
varandra om sina nya arbetskläder och såg inte vad barnen gjorde. 

5.8 Analys av Hallonet - Traditionell förskola 

På förskolan Hallonet använde förskollärare A de fysiska medierande redskapen som 
fanns i förrådet som var hinkar, spadar och sandformar för att aktivera barnen i 
utomhusmiljön. Förskollärare A startade upp aktiviteter med barnen som sedan 
lämnades av förskolläraren. Förskollärare B använde sig inte av de fysiska 
medierande redskapen från förrådet som förskollärare A gjorde. 

I problemsituationen med för många målvakter använde förskollärare A situationen 
som en lära av varandra situation genom att möta barnens tankar och lösa problemet 
tillsammans med barnen.  

Förskollärare A gick sedan tillbaka till barnen i sandlådan, som förskolläraren 
tidigare hade hjälpt att ta ut fysiska medierande redskap till. Förskollärare A 
samtalade med barnen i sandlådan medan hon satte sig tillsammans med barnen. 
Förskollärare B samtalade endast med barnen när barnen gjorde något som de inte 
fick göra. Till exempel fick barnen inte gräva i vattenpölen bredvid sandlådan för då 
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skulle gropen bli större eller att barnen inte fick hoppa i vattnet för då skulle det bli 
blött. Förskollärare B använde inte barnens intressen för isen och sa nej till barnen 
om att få utforska de medierande redskapen från naturen. 

 

6 På vilket sätt skiljer sig arbetet med pedagogiska 
aktiviteter mellan en I Ur och Skur respektive 
traditionell förskola i utomhusmiljön?  

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan likheter och olikheter urskiljas mellan I 
Ur och Skur förskolorna och de traditionella förskolorna i att använda pedagogiska 
aktiviteter utomhus. I Ur och Skur förskolan Smultronet använde förskollärarna sig 
av de fysiska medierande redskapen som fanns i inomhusmiljön till exempel när 
förskollärarna hade tagit med inomhusmaterial till skogen i form av färdigklippta 
bokstäver, siffror och bilder. Medan på I Ur och Skur förskolan Blåbäret använde sig 
förskollärarna av de fysiska medierande redskapen som fanns i utomhusmiljön som 
till exempel stenar och vatten. I de traditionella förskolorna använde förskollärarna 
sig av de medierande redskapen som fanns tillgängliga i förråden på förskolorna. 
Barnen på de traditionella förskolorna fick inte använda sig av naturens medierande 
redskap som till exempel vatten, som barnen på I Ur och Skur förskolan Blåbäret fick 
göra.  

I Ur och Skur förskolorna skapade förskollärarna pedagogiska aktiviteter med barnen 
där förskollärarna deltog tillsammans med barnen. På Smultronets förskola var det 
planerade pedagogiska aktiviteter och på förskolan Blåbäret var det spontana 
pedagogiska aktiviteter utifrån vad barnen visade intresse för. Förskollärarna på de 
traditionella förskolorna hade ett gemensamt arbetssätt som skiljde sig mot I Ur och 
Skur förskolorna. I Ur och Skur förskolorna hade förskollärarna ständig kontakt med 
barnen medan i de traditionella förskolorna användes den fria leken. Här upptäcktes 
även skillnader mellan de traditionella förskolorna. Där en förskollärare på Krusbäret 
och en förskollärare på Hallonet använde situationer som uppstod till lärande 
situationer. Till exempel när förskolläraren på Krusbäret pratade om isen 
tillsammans med barnen eller när barnen på förskolan Hallonet visade intresse för 
vattenpölarna och förskollärarna började prata om vattenpölarna tillsammans med 
barnen. Dock kunde det synliggöras att de traditionella förskolorna som stannade på 
gården tillsammans med barnen använde den fria leken i utomhusvistelsen, medan 
de båda I Ur och Skur förskolorna som gick till skogen skapade planerande och 
oplanerade aktiviteter tillsammans med barnen. I Ur och Skur förskolorna förde 
förskollärarna dialoger tillsammans med barnen i de pedagogiska aktiviteterna 
medan förskollärarna på de traditionella förskolorna förde dialoger mer sällan och 
oftast när barnen gjorde något som var fel.  

Utifrån resultatet och analysen kan tre arbetssätt synliggöras om hur förskollärare 
arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön. Det första arbetssättet var att 
förskollärarna inte tog tillvara på de medierande redskapen och att barnens intressen 
inte togs tillvara på i de pedagogiska aktiviteterna i utomhusmiljön. Ett annat 
arbetssätt var att förskollärarna arbetade med situationer som uppstod i 
utomhusmiljön, där förskollärarna var lyhörda för barnens intressen och skapade 
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pedagogiska aktiviteter ur barnens upptäckter och lek. Det sista arbetssättet var att 
den fria leken dominerade och de medierande redskapen från förråden var de 
medierande redskapen som barnen hade tillgång till i utomhusvistelsen. 

 

7 Diskussion  

I diskussionsavsnittet diskuteras tidigare forskning och studiens analys. Studiens 
syfte handlar om att få mer kunskap om och hur förskollärare arbetar med 
pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön. Vidare beskrivs studiens slutsats, en 
diskussion om val av metod för studien och avslutningsvis berörs studiens relevans 
samt förslag på vidare forskning.  

7.1 På vilka olika sätt arbetar förskollärare med pedagogiska 
aktiviteter i utomhusmiljön? 

Att beskriva hur förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön 
är komplext, eftersom en pedagogisk aktivitet inte är lik någon annan. Dock kan en 
tendens till hur förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön 
synliggöras. Resultatet i studien visar på samma sak som Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) och Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) 
beskriver, att vad förskolläraren väljer att göra och förskollärarens inställning till 
utomhusmiljön, är förutsättningarna för vilka pedagogiska aktiviteter som uppstår i 
utomhusmiljön på förskolorna och hur de medierande redskapen tas tillvara på av 
förskollärarna.  

I studien framkommer att förskollärarna på de fyra olika förskolorna arbetade med 
pedagogiska aktiviteter utomhus på både lika och olika sätt, där en stor variation 
kunde synliggöras i hur förskollärarna förhöll sig till pedagogiska aktiviteter i 
utomhusmiljön genom lek, kommunikation, miljö och förskollärarens kompetens.  

På Smultronets förskola utvecklades aktiviteterna till mer undervisning likt skolan 
och barnperspektivet hamnade bakom förskollärarnas planerade pedagogiska 
aktiviteter. Det framkom till exempel när barnen uttryckte ett intresse för en stor sten 
och pinnar i utomhusmiljön, vilket inte togs tillvara på av förskollärarna. 
Förskolläraren valde att genomföra de planerade aktiviteterna utan att ta tillvara på 
barnens intressen, vilket visade sig i barnens uttryck, om att de hade gjort 
aktiviteterna förut och att barnen sa att de redan kunde allt. Ändå skulle aktiviteterna 
genomföras. De planerade pedagogiska aktiviteterna gick ut på att barnen skulle ge 
förskolläraren rätt svar och när barnen använde sin fantasi avfärdades deras egna 
idéer och uppfattningar, till exempel när förskolläraren frågade barnen vilka som bor 
i skogen och avvisade barnets svar om att Batman bor i skogen eller när barnen 
började rimma när de såg bokstäverna. Det är en motsats till Sheridans och Pramling 
Samuelssons (2009) beskrivning om vikten att lek och lärande inte får delas på i 
förskolans verksamhet. Dock upplevdes det som att förskollärarna på Smultronets 
förskola var flitiga med att använda sig av ämnesmålen ur läroplanen i de 
pedagogiska aktiviteterna utomhus, genom att förskolläraren nämnde högt för 
barnen om vad det var för ämnen som barnen skulle lära sig i aktiviteterna, då det till 
exempel använde sig av matematik som Pramling Samuelssons och Sheridan (2006) 
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menar beskriver en förskola med hög kvalité. Dock uttrycker Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2006) att en förskola med hög kvalité innefattar även förskollärare 
som kan ta till sig barns tankar i pedagogiska aktiviteter, vilket inte var lika tydligt i 
de pedagogiska aktiviteterna i utomhusmiljön på förskolan Smultronet. Till exempel 
när barnet bad om ett C och förskolläraren kastade C:et till barnets underlägg utan 
att skapa en lärande situation genom att fråga barnet om barnet visste hur ett C såg 
ut. Snarare visade sig möjligen fenomenet som Granbom (2011) oroade sig för i sin 
doktorsavhandling, att pedagogiska aktiviteter i förskolan, ska övergå till samma 
undervisningsform som i skolan och att leken ska underprioriteras i och med att 
förskolan blir mer målstyrd. Kanske var det fenomenet som Granbom (2011) oroade 
sig för att förskolan ska likna skolans undervisningsform, som synliggjordes i de 
pedagogiska aktiviteterna i utomhusmiljön på förskolan Smultronet. Här uppstår 
frågan vilka konsekvenser förskolan Smultronets skol-liknande pedagogiska 
aktiviteter i utomhusmiljön får i framtiden i jämförelse med förskolan Krusbärets 
som inte använde sig av pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön? 

På tre av de fyra förskolorna var det vanligt att förskollärarna inte använde sig av de 
situationer som uppstod i utemiljön och som kunde leda till ytterligare pedagogiska 
aktiviteter i utomhusmiljön. Som Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 
beskriver är en viktig egenskap hos förskollärare, att kunna ta tillvara på de 
oplanerade situationerna och skapa aktiviteter tillsammans med barnen. Till exempel 
på förskolan Smultronet när barnen fick bära pinnarna till skogen, men som sedan 
inte fick behållas när förskolläraren tog fram sitt material som kom från 
inomhusmiljön eller när barnen på förskolan Hallonet visade intresse för att gräva 
eller hoppa i vattnet vilket de inte fick. Detta kan vara ett utvecklingsområde som fler 
förskollärare bör bli mer medvetna om i sitt arbete med pedagogiska aktiviteter i 
utomhusmiljön.  

På de båda traditionella förskolorna, Krusbäret och Hallonet, var det mestadels fri lek 
i utomhusmiljön och de pedagogiska aktiviteterna var inte lika synliga som på de 
båda I Ur och Skur förskolorna, Smultronet och Blåbäret. På Krusbäret och Hallonets 
förskola befann sig förskollärarna ofta i bakgrunden av barnens lek i utomhusmiljön. 
Å ena sidan går detta emot Johansson och Pramling Samuelsson (2003) och Fagerli, 
Lillemyr och Søbstad (2001) åsikter om att förskolläraren ska vara aktiv i den fria 
leken när pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön inte uppstår och för att 
pedagogiska aktiviteter ska uppstå. Å andra sidan, i likhet med Granbom (2011) och 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) är leken barns väg till lärande och 
frågan som uppstår är om det synsättet kan kopplas till förskollärarna som endast 
använde sig av fri lek i utomhusmiljön? Kan det vara en orsak till att det inte bildades 
pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön på förskolan Krusbäret och Hallonet, som på 
förskolorna Smultronet och Blåbäret? 

Likt Åberg och Lenz Taguchi (2011) uppstår funderingar om hur fri den fria leken blir 
i utomhusmiljön om barnen nekas sina upptäckter i den fria leken under deras 
utomhusvistelse av förskollärare? En problematik som uppstår kring resultatet är 
Granboms (2011) tankar att materialet i förskolan speglar barns lek. Med det blir det 
tydligt att det är förskolläraren som sitter på makten i att hindra eller stödja barnens 
upptäckter i utomhusmiljön samt i deras användning av de medierande redskapen i 
den fria leken i utomhusmiljön (Åberg & Lenz Taguchi, 2011). Blanchet Cohen och 
Elliot (2011) uttrycker vikten av att ge barn möjlighet att få använda sig av 
naturmaterial som medierande redskap i utomhusmiljön för att det är något annat 
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som skiljer från inomhusmiljön. Leken blir alltså inte fri lek om förskollärare hindrar 
barnen att utforska de medierande redskapen i utomhusmiljön (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2011).   

En återkommande situation som uppstod på flera av förskolorna var barnens 
nyfikenhet för vatten som oftast nekades av förskollärarna i utomhusmiljön. Att låta 
barnen utforska vattnets olika former eller andra medierande redskap i naturen som 
pinnar och stenar. Hur kommer det sig att barnen inte fick använda vattnet? Handlar 
förskollärares nekande till att utforska de medierande redskapen i utomhusmiljön om 
att barnens kläder inte får bli blöta eller att förskolläraren inte besitter tillräckligt 
med kunskap om hur medierande redskap från naturen kan användas i pedagogiska 
aktiviteter i utomhusmiljön? Kopplingar kan finnas till Niklasson och Sandbergs 
(2010) vetenskapliga artikel där det lyfts att förskollärarnas inställning och intresse 
för utomhusmiljön, kan spegla hur utomhusmiljön används av förskollärarna och om 
förskolläraren saknar kunskap om ett specifikt område kan det också komma att 
påverka hur förskolläraren väljer att förmedla kunskap till barnen i utomhusmiljön 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Kan förskollärarens förhållningssätt och 
intresse för natur och utomhuslek (McClintic & Pettys, 2015) komma att påverka om 
förskolläraren väljer att vara utomhus tillsammans med barnen och om det påverkar 
barnens möjlighet att få utforska sin utomhusmiljö?   

En tendens tyder på att förskollärares förståelse för att använda pedagogiska 
aktiviteter i utomhusmiljön skiljer sig åt, där förskollärares grundsyn eller bakgrund 
till utomhusmiljön, kan få betydelse i vilken stor grad som pedagogiska aktiviteter i 
utomhusmiljön uppstår. Kanske besitter förskollärarna på förskolorna där det inte 
var lika vanligt med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön, en syn där all lek är god 
lek för barn och därför väljer inte heller förskolläraren att vara nära barns lek i den 
fria leken (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009) eller om det ligger djupare i 
förskollärarna och går tillbaka till deras egen barndom likt förskollärarna i studien av 
McClintic och Pettys (2015), där förskollärarna ansåg att fri lek är viktigast i 
utomhusmiljön och därför låter barnen använda sig av fri lek i utomhusmiljön. 
Ytterligare en fundering som väcks är om det finns svårigheter med att tolka 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) vilket i sin tur kan leda till att 
pedagogiska aktiviteterna i utomhusmiljön inte prioriterades lika högt som aktiviteter 
i inomhusmiljön (Ärlemalm-Hagsér, 2008).  

Av analysen och tidigare forskning finns det en komplexitet mellan miljöns 
utformning och förskollärarens sätt att vara i pedagogiska aktiviteter i 
utomhusmiljön. Både Sandberg och Vuorinen (2008) och Granbom (2011) lyfter 
vikten av att förskolläraren bör besitta kunskap om hur utemiljön ska utformas för att 
skapa de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling för barnen, medan 
Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) beskriver att pedagogiken hos förskolläraren är 
den viktigaste punkten för förskolans innehåll och förutsättningar till barns lärande 
och utveckling vilket innebär förskollärarens egna grundsyn, inställning och attityden 
i verksamheten. Här uppstår en fundering om förskollärarna anser att en god 
utformad miljö, kan ersätta en vuxens närvaro och att det är en möjlig anledning till 
att de pedagogiska aktiviteterna i utomhusmiljön inte prioriteras? Vad väger tyngst, 
förskollärarens förhållningssätt eller miljöns utformning?  

Slutsatsen av diskussionen är att en miljö inte kan ersätta en förskollärare, Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) trycker på vikten av att både förskollärare och barn 
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ska inkluderas i de pedagogiska aktiviteterna samtidigt som kommunikation mellan 
barn och förskollärare är den avgörande aspekten för barns möjlighet till lärande och 
utveckling i utomhusmiljön.  

7.2 Slutsats 

Tre olika arbetssätt med pedagogiska aktiviteterna i utomhusmiljön kan synliggöras i 
studien. Det första arbetssättet var att när förskollärarna hade planerat aktiviteter 
utomhus försvann hänsynen till barnens egna intressen som hamnade i andra hand 
och att de medierande redskapen i utomhusmiljön inte användes. Att det fanns ett 
större intresse hos förskollärarna av att barnen skulle lära sig något, än innebörden 
att lära sig något genom lek. Det andra arbetssättet var att det inte fanns några 
förberedda planerade pedagogiska aktiviteter, där förskollärarna arbetade efter 
barnens intressen och skapade pedagogiska aktiviteter utifrån barnens lek och 
upptäckter. I aktiviteterna använde förskollärarna utemiljöns medierande redskap i 
de spontana pedagogiska aktiviteterna. Det tredje arbetssättet var att förskollärarna 
använde sig av den fria leken utomhus där pedagogiska aktiviteter hamnade bakom 
fri lek. Barnen använde endast de medierande redskapen som fanns i förråden. Likt 
Niklasson och Sandberg (2010) visar slutsatsen i studien på att förskollärares 
inställning till utomhusvistelse och utomhusmiljö påverkar de pedagogiska aktiviteter 
som synliggörs i verksamheten. Om förskolläraren tenderar att använda sig av ett 
negativt förhållningssätt till utomhusvistelsen speglar det verksamhetens innehåll 
och förutsättningarna för barns lärande och utveckling. En annan slutsats som kan 
lyftas fram är om hur förskolläraren väljer att tolka läroplanens intentioner, har 
betydelse för hur utemiljön utformas, vilket i sin tur påverkar möjligheterna för 
pedagogiska aktiviteter. Även om förskolegården är utformad och lockar till lek 
behöver förskollärare vara närvarande och finnas till för att stötta och utmana barnen 
i deras spontana lärprocesser. Det är nämligen förskollärarna som hindrar eller 
skapar möjligheter till pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön.  

Slutsatsen är att förskollärarna I Ur och Skur förskolorna som gick till skogen 
använde sig av medierande redskap och pedagogiska aktiviteter på olika sätt. Där den 
ena I Ur och Skur förskolan använde sig av planerade pedagogiska aktiviteter och 
hade tagit med sig inomhusmaterial till skogen, medan den andra I Ur och Skur 
förskolan använde sig av oplanerade pedagogiska aktiviteter och använde barnens 
intressen. I de traditionella förskolorna som stannade kvar på gården togs de fysiska 
medierande redskapen från förråden ut på gården, men användes oftast inte av 
förskollärarna själva. På de traditionella förskolorna dominerade den fria leken. 

7.3 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valdes strukturerade observationer (Bryman, 2011). Det 
upplevdes som att valet av metod var relevant för att besvara syftet eftersom syftet 
var att ta reda på om och hur förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter 
utomhus. Fördelarna med de strukturerade observationerna var komplementet med 
observationsschemat som fungerade som en mall om vad som skulle observeras. 
Observationsschemat underlättade strukturen under observationerna. Bryman (2011) 
uttrycker att det finns nackdelar med att ha ett observationsschema och pekar på att 
frågorna i observationsschemat kan vara för tunna när datamaterialet ska 
transkriberas, vilket kan skapa problem i att få tillräckligt med information från de 
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strukturerade observationerna. Författaren menar att även om observationsschemat 
saknar en tydlig struktur och därmed kräver tolkning, kan det bli svårt för 
observatören att definiera om vad det är som ska observeras (Bryman, 2011). Därför 
fick processen med att skapa ett tydligt observationsschema ta tid för att frågorna 
skulle bli relevanta för observationerna.   

En problematik kring studien har varit möjligheten att få komma ut till förskolorna 
och få observera. Med det menas att tiden inte alltid passade alla som skulle ingå i 
studien, vilket kan bli problematiskt och utdraget att få möjlighet att komma ut till 
förskolorna och samla in datamaterial under de veckorna som studiens skrivs inom. 
Det vill säga att få alla scheman att gå ihop. 

Vid ett observationstillfälle upplevdes det som att missivbrevet inte hade tagits del av, 
av deltagarna. Därför upplevdes det som att studiens syfte kan ha medfört otydlighet 
till deltagare, när en deltagare frågade om vad som skulle observeras, vilket kändes 
olyckligt. Dock kan det ha medfört att studien blir mer trovärdig och inte tillgjord 
eftersom förskollärarna inte hade ställt in sig på att skapa pedagogiska aktiviteter i 
utomhusmiljön när observationerna genomfördes (Stukát, 2011). 

7.4 Relevans för förskolläraryrket 

Dagens barn i förskolans verksamhet spenderar en stor del av sin tid på förskolan 
utomhus, vilket har medfört en relevans kring ämnet och studien. I studien 
synliggörs olika resultat vilket tyder på en tendens till att förskollärare arbetar olika 
med att använda pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön.  

7.5 Vidare forskning 

Eftersom de två I Ur och Skur förskolorna i studien gick ut till skogen och de två 
kommunala förskolorna var kvar på gården, skulle det vara intressant att ge förslag 
på vidare forskning om en studie där alla förskolor endast studeras på 
förskolegården.    

Ett annat område som skulle vara intressant att ge förslag på vidare forskning är om 
en förskola har en förskolegård som är utformad och utrustad med material och 
upplevelser för barnen, om det påverkar förskollärares roll i utevistelsen? Finns det 
en koppling till att förskollärare intar en passiv roll i utemiljön för att miljön anses 
vara tillräckligt givande för barns utveckling och lärande utan förskollärarens stöd?  

Ett tredje förslag på vidare forskning skulle vara en studie som riktar in sig på 
förskollärares tolkning av läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Är läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2016) tillräcklig för verksamma förskollärare om hur 
utomhusvistelsen i verksamheten kan användas i verksamheten?  
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Bilaga 1. 
Missivbrev. 
 

Västerås 14/11 2017 
 

Inhämtande av tillstånd för observation 
 

Vi heter Amanda Johansson och Ellinor Francke och går sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. I vår utbildning ingår att skriva ett 
självständigt arbete som i vårt fall kommer handla om utemiljöns betydelse i 
förskoleverksamhet. Syftet med studien är att få en bredare kunskap om hur 
förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljöer. 
 

Med detta brev vill vi inhämta ditt godkännande att delta i vår studie. 
 

Vår datainsamling kommer baseras på åtta observationer vilka kommer att ske 
utomhus i cirka 60 minuter. Vi kommer att använda oss av ett i förväg producerat 
observationsschema till grund för observationerna. 
 

Observationerna kommer sedan att analyseras av oss studenter, vilket innebär att 
ingen obehörig kommer att kunna ta del av datamaterialet som samlats in. Vårt 
insamlade datamaterial kommer endast att användas i studiesyfte i form av ett 
självständigt arbete, vilket kommer att läggas ut på databasen DiVA (Digitalt 
vetenskapligt arkiv). När det självständiga arbetet har publicerats kommer allt 
insamlat datamaterial att förstöras. 
 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Att delta i undersökningen sker anonymt som informant vilket 
innebär att namn och förskola inte kommer att kunna identifieras. 
 

Om du inte vill delta i studien eller har andra frågor är du välkommen att kontakta 
oss eller vår handledare. 
 

Med vänliga hälsningar, 
Amanda Johansson ajn14021@student.mdh.se 

Ellinor Francke efe14003@student.mdh.se 
 

Studiens handledare: 
Karl Asp karl.asp@mdh.se 

Universitetsadjunkt 

Telefon: 021-101303 
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Bilaga 2 
Observationsschema: 
1. Vilken pedagogisk roll tar förskolläraren?  
2. Delvis medupptäckare? 
3. Delvis initiativtagare? 
4. Delvis en medlare? 
5. Vilken pedagogisk aktivitet? Eller är det bara fri lek? 
6. Hur ser den pedagogiska aktiviteten ut? 
7. Hur gör förskolläraren barnen delaktiga i aktiviteten? 
8. Hur använder förskolläraren utomhusmiljön i ett lärandesyfte? Vad är det som ska 
läras? 
9. Vilka barn inkluderar förskolläraren i aktiviteten? 
10. Varför inkluderas vissa men inte alla barn? 
11.Vad är motivet bakom inkluderandet? 
12.Hur tar förskolläraren sig an ett barnperspektiv i aktiviteten? 
13. Var i utomhusmiljön genomförs aktiviteten? 
14.Hur ser utomhusmiljön ut? 
15. Hur ser ramfaktorerna ut för förskolan? plats, miljö, antal förskollärare på 
avdelningen, kompetens? 
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