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Sammanfattning 
I undersökningen lyfts förskollärarnas arbete med att ta tillvara på barns intresse i förskolans 
utemiljö. Vikten av förskollärarens roll vid barns intresse i förskolans utemiljö har en stor 
betydelse för barns lärande. Utformningen av miljön på förskolans gård har därför stor 
betydelse för barns utveckling. Undersökningens syfte är att ta reda på hur förskollärare 
förhåller sig till förskolans utemiljö.  
 
En kvalitativ metod har använts i undersökningen, där sex förskollärare har intervjuats. Vi har 
utgått från undersökningens två frågeställningar när vi skapat intervjufrågorna. Dessa två 
frågeställningar är: Hur uppfattar förskollärare förskolans utemiljö? Hur framställer 
förskollärare arbetet med att ta tillvara på barns intresse i förskolans utemiljö. 
Intervjufrågorna är skapade för att få reda på hur förskollärarna ser på sitt arbete med barns 
intresse i förskolans utemiljö samt vad en bra utemiljö innebär för förskollärarna. Vid 
intervjuerna samt insamling av materialet har hänsyn tagits till de fyra etiska principerna. 
Under bearbetning av det insamlade materialet har kategorier använts för att få fram 
resultatet.  
 
I resultatet beskrivs förskollärarnas uppfattningar om hur utemiljön på förskolan bör vara 
utformad utifrån barns olika behov. Vidare beskrivs förskollärarnas roll i hur de tar tillvara på 
barns intresse och inflytande i förskolans utemiljö. Detta genom att vara delaktiga samt att 
bidra med material så att barnens lek kan fortsätta. Sammanfattningsvis framkommer det att 
barns intresse i förskolans utemiljö är en viktig del i barns lärande.  
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INLEDNING  
Barn som får vistas ute mår bättre och har lättare för att lära (Ohlsson 2015, s. 19). Enligt 
författaren finns det flera positiva aspekter av barns utevistelse är att barns kreativa, sociala, 
motoriska, kognitiva och emotionella utveckling utvecklas i större mån ute. Barns hälsa och 
koncentrationsförmåga påverkas positivt av att vistas ute. Genom att utevistelsen har alla dessa 
positiva effekter på barns utveckling är det viktigt att förskollärarna deltar i utevistelsen. 
Förskollärarnas uppgift är att stimulera barnen så att utevistelsen blir en positiv upplevelse för 
barnen. Det är viktigt för barnen att få uppleva naturen tillsammans med vuxna. Naturen stärker 
kontakten mellan vuxna och barn, vilket leder till att en trygg och social miljö skapas. Därför har 
det stor betydelse att ta till vara på det som naturen har att erbjuda barnen. 
 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 7) beskrivs det att barn under sin dagliga vistelse på 
förskolan ska få tillgång till att välja mellan olika aktiviteter. Barnen ska få utrymme att planera och 
fantisera sin lek utomhus. Utevistelsen på förskolan ska ge barn möjlighet till lek i planerad miljö 
samt naturmiljö. Lpfö 98 (rev. 2016, s. 9) nämner att verksamheten på förskolan ska ha en miljö 
som är inbjudande, öppen och innehållsrik. Grahn (2005, s. 12) redogör att miljön ska vara 
utmanande och stimulerande för barnens lärande och utveckling. För att ge barnen tillgång till en 
mer varierande lek kan gården bestå av mer öppna ytor, nivåskillnader samt en skogsdunge. En 
inbjudande miljö bidrar till att barnens koncentration utvecklas samt att de kan leka lugna och vilda 
lekar.  
 
Vi anser att förskolans utemiljö är en viktig del av verksamheten, då en stor del av dagen ägnas ute 
på förskolans gård. Utemiljön på förskolan upplever vi oftast som oförändrad under en lång tid då 
det pedagogiska arbetet i utemiljön inte arbetas med lika aktivt som förskolans innemiljö. I detta 
sammanhang påpekar Trond Løge (2015, ss. 3-4) att utemiljön på förskolan inte är lika 
stimulerande för de barn som gått där under flera års tid, eftersom barnen söker ny kunskap. Detta 
kan leda till att barnen inte utmanas, stimuleras samt att deras intressen inte tillgodoses i den mån 
som Läroplanen beskriver. Andréasson och Allard (2015, ss. 66–67) menar att gemenskapen i 
barngruppen och mellan barn och förskollärare stärks när barn och förskollärare tillsammans arbetar 
med miljön. När barnens intresse tas tillvara på i miljön vill barnen gärna delta i arbetet med miljön 
samt att barnen blir mer engagerade i att hålla ordning och värna om miljön. Vi vill genom vår 
uppsats uppmärksamma och inspirera oss själva samt förskolans personal till att arbeta mer aktivt 
med utemiljön på sin förskola. 

Avgränsning 
Valet som gjorts vid avgränsning av undersökning är att enbart intervjua förskollärare från två olika 
förskolor samt två olika kommuner. Detta val gjordes för att få en bredd i undersökningen. Valet av 
att endast intervjua förskollärare gjordes för att vi själva snart är färdiga förskollärare och på så vis 
är detta något som intresserar oss.  
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Syfte  
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till förskolans utemiljö.  

Frågeställningar  
Hur uppfattar förskollärare förskolans utemiljö? 
Hur framställer förskollärare arbetet med att ta tillvara på barns intresse i förskolans utemiljö? 

Begreppsdefinition 
I undersökningen används begreppet utemiljö. När begreppet utemiljö används innebär det 
förskolans utegård. Utemiljön på förskolan består av många delar som exempelvis material, 
nivåskillnader samt varierande underlag. I viss litteratur används begreppen pedagog och personal 
vilket innebär att författarna/forskarna menar personalen på förskolan.   
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I avsnittet bakgrund och tidigare forskning tas det upp forskning och litteratur som är relevant för 
syftet med undersökningen, som är att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till förskolans 
utemiljö.   

Barns intresse i miljön 

Miljön på förskolan kan bli oförändrad under längre perioder då förskollärarna på förskolan kan bli 
så vana vid att se samma brister i miljön varje dag, vilket resulterar i att förskollärarna till slut inte 
ser bristerna längre. Genom att ta tillvara på barns intresse i förskolans miljö kommer miljön 
ständigt att ändras. Barnen får då vara med och påverka miljöns utseende och hur de vill ha det i sin 
vardag (Andréasson & Allard 2015, ss. 66-67). I FN:s konvention om barnets rättigheter, 
Barnkonventionen (2009 § 12, s. 18) påpekas att alla barn har rätt att få sin röst hörd och få uttrycka 
sig om sina åsikter som rör barnen själva. Även Hildén (2016, ss. 42-43) beskriver att miljön ska 
vara anpassad och flexibel eftersom den ska tillgodose både barnets enskilda intresse och behov, 
samt barngruppens intresse och behov. Som förskollärare är det bra att fundera och ställa sig frågor 
om vad barnens intresse är och hur man kan arbeta vidare med det. Vid arbetet med aktiviteter ska 
förskolläraren inte vara försiktig med att använda samma aktivitet under en längre period, bara 
barnens intresse står kvar vid den valda aktiviteten.  

Andréasson & Allard (2015, ss. 66-67) hävdar att gemenskapen i barngruppen och mellan barn och 
förskollärare stärks när barn och förskollärare tillsammans arbetar med miljön. När barnens intresse 
tas tillvara på i miljön vill barnen gärna delta i arbetet med miljön samt att barnen blir mer 
engagerade i att hålla ordning och värna om miljön. Då barnen känner känslan av att detta är vår 
gemensamma miljö är det viktigt att barnens synpunkter tas tillvara på av förskollärarna och förs in 
i verksamheten. Enligt Dewey (2004, s.17) ska barnen få vara en del av verksamheten på förskolan 
då barnen ständigt söker ny kunskap. Uttrycket ”learning by doing” som innebär att barn lär sig nya 
saker när de får utöva dem. På så vis menar Dewey att förskolan ska utgå från barns intresse så att 
barnen blir stimulerade och aktivt lär sig nya saker.   
 
Andréasson & Allard (2015, ss. 172-175) påtalar att när barnen får intressera sig i förskolan och på 
så sätt påverka verksamheten tar de bättre till sig nya kunskaper. Barnen känner sig betydelsefulla 
och får en positiv inställning till verksamheten, vilket bidrar till att barnen blir mer engagerade och 
lär sig på så vis mer under sin vistelse på förskolan. Förmågan och viljan att ta ansvar växer fram 
hos barnen när de får vara med och påverka. Därför är det viktigt att förskollärarna på förskolan ger 
barnen plats att införa sina intressen i verksamheten. Om förskolläraren inte tar hänsyn till barnens 
intresse i verksamheten blir det svårare att lära dem nya saker, då de snabbare tappar intresset och 
har svårare för att ta in ny kunskap. Därför bör förskollärare ta in barnens intressen i miljön. 
Trivseln på förskolan blir bättre när barnen vill lära sig nya saker, känner sig stimulerade och har 
roligt. Lpfö 98 (rev. 2016, s. 6) tar upp att barns intressen och nyfikenhet ska stödjas samt att 
barnens lust och vilja till att lära sig ska uppmuntras.  
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Förskolans utemiljö 

Hildén (2016, ss. 40-43) påpekar att miljön ska skapa tillfälle för barnen att få skapa, undersöka och 
utforska, leka, uppfinna samt experimentera. Med begreppet miljö menar Hildén utemiljön på 
förskolan, rekvisita samt förskolans lokaler. Miljön på förskolan har en viktig roll i den pedagogiska 
verksamheten. Miljön ska visa för barnen vad som finns att göra och vilket lärande som finns. 
Genom att ha en miljö som kan inspirera barnen, bidrar det till relationer och samspel mellan 
barnen. Författaren framhäver också att materialet på förskolan ska vara omväxlat och rikligt för att 
det ska fånga barnens intresse. Det är bra om materialet finns tillgängligt för barnen. Trond Løge 
(2015, s. 1) betonar också att lösa föremål såsom pinnar, stenar samt kottar kan bidra till att barnen 
kan producera en egen lekmiljö som passar dem. Om miljön kan bytas ut och ändras bidrar det till 
en variation för barnens lek. 
 
Lpfö 98 (rev. 2016, s. 9) beskriver att barnen ska utveckla sin förståelse för hur viktigt det är att ta 
hand om sin hälsa. Läroplanen tar även upp att barnen ska utveckla sin koordinationsförmåga, 
kroppsuppfattning samt sin rörelse. I linje med det framhäver Ohlsson (2015, s. 21) att de barn som 
vistas i en utemiljö som är mer kullig, rör sig mer än de barn som rör sig på ett plant område. När 
barnen är ute måste de röra hela kroppen vilket är bra för deras motorik samt att det finns 
utmaningar för olika åldrar. De barn som är ute mycket i naturen får bättre fin- och grovmotorik 
samt bättre balans. Författaren (2015, s. 45) nämner vidare att genom att inte röra på sig kan ens 
muskler tvina bort, balansen blir sämre och ens hjärna blir negativt påverkad. Det är viktigt att 
barnen får en bra utemiljö som stimulerar deras sinnen och rörelser.  

Grahn (2005, s. 12) beskriver att en fattig utemiljö gör att det blir mer konflikter i lekarna, barnens 
hälsa blir sämre samt koncentrationsförmågan. Detta kan jämföras med Hildén (2016, s. 42) som 
hävdar att en understimulerad miljö som är steril leder till att barnen inte utvecklas. I detta 
sammanhang påpekar Trond Løge (2015, ss. 3-4) att utemiljön på förskolan måste förnyas eftersom 
en stor del av barnen går på samma förskola tills att de börjar skolan. Barnen som befinner sig på 
samma utegård blir inte lika stimulerade efter ett tag då de söker ny kunskap. Detta är i linje med 
Claesdotter (2005, ss. 27-28) som konstaterar att en tråkig gård som består av bara asfalt kan 
utvecklas till en spännande gård som ger barnen upplevelser och bidrar till barnens lek. Hon nämner 
att förskollärarna kan ta vara på de fyra elementen vilket gör att barnens upplevelse förstärkts. 
Genom att ha träd på gården blir det tydligare för barnen vilken årstid det är. Att det finns träd på 
gården bidrar till att barnen utvecklar sin motoriska förmåga genom att klättra i träd eller att 
balansera på en lina mellan två träd. 
 
Grahn (2005, s. 12) betonar att en gård som består av kullar, skog och mer öppna ytor ger barnen en 
mer omväxlande lek. Barnen kan både leka lugna och tysta lekar samtidigt som de kan leka vilda 
lekar. Barnens hälsa och deras koncentration blir bättre på en sådan gård. Hildén (2016, s. 44) 
påpekar också att om förskolans utemiljö är varierad med olika områden bidrar det till att barnen 
stimuleras och utmanas i sina lekar. Vidare nämner Hildén (2016, s. 41) att miljön är viktig 
eftersom den måste vara hälsosam för barnen. Detta innebär att pedagogerna ska ta hänsyn till att 
materialet är hälsosamt och anpassat för barnen. Trond Løge (2015, s. 4) framhäver att om det finns 
kompetenta pedagoger kan de se möjligheten till att utveckla utemiljön på förskolan. Även 
Claesdotter (2005, s. 32) menar att i utemiljön är det bra om det finns olika sorters underlag, såsom 
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asfalt, gräs samt grus eftersom de har sina egenskaper som kan bidra till olika lekar. Utemiljön är en 
miljö där det finns mycket material som bidrar till kunskap (Claesdotter 2005, s. 90).  
 
På gården är det bra om det finns olika rum där barnen kan leka i, dels för att de kan leka färdigt 
och inte bli störda men också för att det är bra för leken. För att skapa rum på utegården kan det 
finnas buskar eller så kan förskollärarna skapa rum med hjälp av plank (Claesdotter 2005, s. 34). 
Samtidigt som Björkman (2005, s. 41) påstår att det är viktigt att barnen får leka ostört, men att 
förskollärarna är öppna och kan bidra med rekvisita utan att störa deras lek. Hildén (2016, ss. 41-
42) betonar också att det är viktigt att det finns områden som är avlägset, där barnen kan gå och leka 
utan att behöva känna förskollärarnas blickar på sig. Detta kan jämföras med Trond Løge (2015, s. 
3) som beskriver i sin undersökning att utemiljön består oftast av en större yta där barnen kan 
producera sina egna rum och utföra sin lek där.  

Barns inflytande 
Lpfö 98 (rev. 2016, s. 12) belyser att barn ska få möjlighet till att utveckla sin kunskap kring att 
uttrycka sina åsikter och tankar och på så vis kunna påverka sin situation. Arnér (2009, s. 14) 
beskriver begreppet barns inflytande som ett ord som kan betyda olika saker beroende på vilket 
sammanhang det tas upp i. Barns inflytande har Arnér valt att tolka som att barnen får möjlighet att 
påtagligt påverka sin tillvaro. Förskollärarna får därför i sin planering av verksamheten ta stor 
hänsyn till barnens idéer, initiativ och erfarenheter. Planeringen bör även vara öppen för 
förändringar då den ska styras av barnens perspektiv. Barnen på förskolan utvecklas mer då 
förskollärarna inspireras av barnen och på så vis gör dem delaktiga i verksamheten. Förtroendet 
barnen får gör att de växer kunskapsmässigt och deras lek utvecklas. Detta är i linje med Dewey 
(2004, s. 17) som påpekar att barn ständigt söker ny kunskap. Dewey menar därför att det är viktigt 
för barnen att få testa sig fram och undersöka olika kunskapsområden för att kunna utvecklas. För 
att fördjupa barnens utveckling bör förskollärarna ta tillvara på barnens intresse och ge dem 
inflytande i verksamheten. På samma sätt menar Arnér (2009, s. 14) att barnen ständigt söker 
meningsfulla handlingar precis som vuxna gör. Det handlar då om att förskolläraren inte stoppar 
detta utan tillåter dem att fortsätta sitt sökande. Förskolläraren har på så vis en viktig roll i förskolan 
för att de är förskollärarna som sitter på makten och väljer om de vill ta tillvara på barnens röster 
eller inte.  
 
Hildén (2016, ss. 95-97) anser att barns inflytande i förskolan handlar om att barns meningar och 
åsikter ska bli respekterade och hörda. Det handlar om att barnen ska ha möjlighet att påverka, vara 
delaktiga, bli inkluderade och få bli hörda. Allt detta handlar om att få vara en del av en gemenskap. 
Barnen behöver själva kunna se eller känna att de har inflytande för att själva förstå att de har det. 
Lpfö 98 (rev. 2016, s. 12) påtalar att när barnen får ta ansvar för miljön på förskolan samt sina egna 
handlingar utvecklas barnen socialt. Förskolans planering av verksamheten och dess miljö ska vara 
gjord efter barnens intressen och behov som barnen själva påvisar. Förskollärarna har som uppdrag 
arbeta för att varje barns åsikter och uppfattningar ska bli respekterade. Det är även i förskolan som 
grunden för barns förståelse inom demokrati skapas. På samma sätt menar Hildén (2016, ss. 97-99) 
att barns inflytande i förskolan beror på hur förskollärarnas bemötande och förhållningssätt är samt 
hur miljön på förskolan är. Förskollärarna ska forma verksamheten efter barnen och ta hänsyn till 
barnens perspektiv. Bemötandet barnen får av förskollärarna ska vara öppet och förutsättningslöst. 
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Verksamheten på förskolan ska vara öppen och flexibel, vilket gör att verksamheten kan följa 
barnens intressen och behov. Barnen ska ha tillgång till att se vad det finns för material samt att 
kunna ta fram materialet när de vill använda de. Liknande resonemang förs av Andréasson och 
Allard (2015, ss. 172-173 ) när de beskriver att förskolans verksamhet ska vara formad efter 
barnens förutsättningar och behov. Barnen lär sig bättre i en miljö som är inspirerad av barnens 
intressen. Då barnen får inflytande över miljön på förskolan fångar miljön barnen och bidrar till att 
barnen vill lära sig mer. Barn som får vara med och påverka sin vardag blir mer engagerade och vill 
ta ansvar.        

Medundersökande förskollärare  
Som förskollärare är det viktigt att ta tillvara på barnens nyfikenhet, samt på de roliga stunderna 
man har tillsammans med barnen. Det är också viktigt att vara tillgänglig för barnen, där man som 
förskollärare har möjlighet till att vara medupptäckare. Som förskollärare bör man befinna sig på 
barnens nivå samt vara medundersökare, vilket innebär att förskolläraren undersöker det man hittat 
tillsammans med barnen (Ohlsson 2015, s. 23). Hildén (2016, s. 41) beskriver att ibland kan det 
vara bra att pedagogen går ner på barnens nivå för att se vad förskolans miljö sänder för tecken till 
barnen.   
 
Brügge och Szczepanski (2011, s. 29) menar att det är förskollärarens uppgift att koppla samman 
olika ämnesområden och använda sig av den i utomhusmiljön på förskolan. Förskolläraren ska även 
kunna se vilka möjligheter utemiljön har och vad den kan användas till. För att se detta behövs det 
kunskap om naturen och förståelse för exempelvis de fyra årstiderna. Det är även viktigt att ha 
dessa kunskaper som förskollärare då olika aktiviteter ska göras i utemiljön. Samtidigt som 
förskolläraren behöver kunna läsa av gruppen vad deras behov är. På så vis behöver förskolläraren 
dessa kunskaper för att skapa möjligheter för givande aktiviteter. Exempel på detta kan vara att 
aktiviteten en kall vinterdag blir att göra något värmande. Detta för att undvika att barnen ska frysa. 
På så sätt tar förskolläraren hänsyn till barnens behov samtidigt som man använder sig 
naturkunskap. Änggård (2012, ss. 1-16) tar även hon upp betydelsen av personalens påverkan på 
barnen i utemiljön. I Änggårds undersökning har hon sett hur personalen bjuder in barnen i 
utemiljön genom att vara medundersökare. Dessa aktiviteter har barnen många gånger tagit med sig 
till nästa gång de vistats ute och fortsatt aktiviteten då.   
 
Brügge och Szczepanski (2011, ss. 32-33) nämner att i utemiljön gäller det att vara flexibel som 
förskollärare. Utomhusmiljön är oförutsägbar och ingen vet vad som väntar i nästa buske. På så vis 
gäller det att vara flexibel och att planerna snabbt kan ändras om det sker något som inte var 
planerat. Det gäller som förskollärare att kunna se barnens olika utvecklingsområden och ta upp 
dessa. Då alla har något som de alltid kan jobba vidare med. För att hitta dessa utvecklingsområden 
är det viktigt att förskolläraren ibland stannar upp och tar några steg tillbaka. På så vis ser man 
barnen och gruppen med andra ögon än vad man gör när man är deltagare i aktiviteten. Det är 
viktigt att stanna upp och göra dessa överblickar med jämna mellanrum för att se vart barnen 
befinner sig just nu. Problemet som kan uppstå om man inte gör detta är att det planerade arbetet 
bara fortgår och ingen hänsyn tas till barnens eget upptäckande. Dewey (2004, s. 54) betonar även 
han vikten av att förskollärarna observerar barnen kontinuerligt för att få kunskap om vad barnen är 
intresserade av just nu. 
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Utemiljöns aktiviteter och utseende ska styras av barngruppens egenskaper. Därför behöver 
förskolläraren tänka på barngruppens ålder, storlek och erfarenhet när utemiljön planeras. 
Förskolläraren behöver också ta hänsyn till utemiljöns egenskaper. Hur ser utemiljöns 
förutsättningar ut, årstid, väder och hur många förskollärare kommer att vara med (Brügge & 
Szczepanski 2011, s. 33). Dewey (2004, s. 23) beskriver också vikten av förskollärarens roll när det 
kommer till planering och ledning i verksamheten. Förskolläraren ska finnas där som ett stöd för 
barnen.   
 
Förskolläraren ska skapa nyfikenhet, entusiasm och en längtan efter kunskap hos barnen. Fantasi, 
kreativitet och kunskap är nyckelord som förskolläraren ska bära med sig i sin yrkesroll. Då dessa 
begrepp ständigt ska ingå i det dagliga arbetet och spegla av sig i förskollärarens sätt att arbeta. 
Jakten efter att söka nya kunskaper skall alltid finnas där för att undersöka olika saker tillsammans 
med barnen. Saknas det kunskap om något barnen undrar över ska vägen till att söka denna kunskap 
vara positiv och givande både för barnen och förskolläraren (Brügge & Szczepanski 2011, ss. 40-
44). Lpfö 98 (rev.2016, s. 9) stödjer detta då den beskriver att förskolan ska stödja barnen i sitt 
intresse för att lära sig och fånga nya kunskaper. Förskolan ska också göra lärandet lustfyllt och 
främja barnens kreativitet och lek.   

Förskollärarens deltagande i utemiljön 

Änggård (2012 ss. 1-16) har i en undersökning valt att filma, intervjua personal, ta fältanteckningar, 
samtala med barnen, fotografera, använda lokala dokument och observera barnens lek på en I Ur 
och Skur förskola i Sverige. I undersökningen har 32 barn, sex pedagoger och några assistenter till 
barn med behov deltagit. Syftet med undersökningen var att se hur barn och personal i den dagliga 
verksamheten använder sig av platser i naturmiljöer. Under datainsamlingen som tagit elva 
månaders tid har Änggård sett hur personalen på förskolan bjuder in barnen i utomhusmiljön. Detta 
gör de genom att de bjuder in barnen i leken. Exempel på detta är när personalen vid bäcken tar upp 
pinnar som de binder fast snören på. Personalen frågar om barnen vill ha varsitt metspö så de kan 
fiska. Barnen vill gärna ha var sitt metspö så att de kan fiska. Under tiden de fiskar står de och 
samtalar om vad de får på sitt metspö och vad de ska göra med sin fångst när de fiskat klart. Detta 
är något som barnen fortsatt att leka utan att personalen medverkat under flera tillfällen senare. 
 
Änggård (2012, ss.1-16) menar att dessa platser som vuxna skapar till barnen många gånger blir 
barnens platser. Då barnen tar till sig dem och fortsätter att använda dem. Platser på förskolans 
utemiljö är oftast utformade och skapade av vuxna som tagit hänsyn till barns behov. Genom små 
förändringar som att flytta några pinnar från en yta till en annan kan skapa helt nya platser. Dessa 
platser kan då få ett helt nytt synsätt av barnen och platsen kan då bli mycket speciell för dem. 
Forskaren belyser begreppet ”affordance” som fokuserar på samspelet mellan miljön och 
människan. Miljön ses då som hur den kan användas av människor. Träd kan verka inbjudande för 
barn att klättra i och öppna landskap kan inbjuda till att springa. Förskolans personal är noga med 
att delta i den fria leken när de har inskolningar för att visa de nya barnen lekmöjligheter i 
förskolans utemiljö. Med tiden deltar personalen allt mindre och barnen leker efter ett tag helt 
själva. Genom att arbeta på detta vis visar de barnen hur de kan använda utemiljön för fysiska 
aktiviteter. Ett krokigt träd kan på så vis bli en bil som barnen kan åka på till många olika 
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fantasifulla platser. På så vis arbetar personalen symboliskt med utemiljön på förskolan och 
uppmuntrar barnen till att prova nya aktiviteter. Personalen på förskolan klär ut sig med jämna 
mellanrum och besöker barnen i deras utemiljö. Detta för att inspirera dem till nya upptäckter i 
miljön. Undersökningen valdes för att redogöra för hur förskollärare arbetar i utemiljön med att 
hjälpa barn in i deras lek samt hur förskollärarna fångar upp barnens intresse.  

Utomhusmiljöns påverkan 

Trond Løge (2015, ss. 1-2) undersökte hur barnen på förskolan använder förskolans utemiljö vid lek 
samt om utemiljön kan påverka barns lek. I undersökningen beskrivs det att när barnen rör sig och 
utforskar utvecklas det inte bara fysiskt, utan de utvecklas även socialt, kognitivt samt emotionellt.  
 
Forskaren har undersökt en norsk traditionell förskola. På förskolan fanns det två avdelningar med 
60 barn. I undersökningen valde forskaren och personalen på förskolan ut tre barn i fem års ålder 
som skulle delta i undersökningen. De äldsta barnen fick delta i undersökningen eftersom de hade 
mest erfarenhet av förskolan samt att de metoder som användes passade bra då barnen kunde 
kommunicera. I undersökningen användes observationer för att se hur barnen lekte ute. 
Observationerna utfördes i en timme vid fyra tillfällen. Barnen observerades vid varje tillfälle vid 
fyra intervaller och totalt blev det 16 observationer/barn, vilket resulterade i 48 observationer totalt. 
Efter observationerna fick de barn som deltagit i undersökningen visa forskaren utemiljön då barnen 
fick berätta och visa var de leker och vad de tycker om utemiljön. Intervjuerna med barnen och 
pedagogerna på förskolan var formella och planerade, vilket innebär att alla fick samma frågor. 
Efter att barnen blivit observerade, intervjuade samt visat forskaren runt fick några barn rita en 
teckning på vad de tyckte mest om på förskolans utegård (Trond Løge 2015, ss. 5-8). 
 
Trond Løge (2015, ss. 9-11) använde sig av flera olika metoder som bidrog till ett mer tillförlitligt 
datamaterial där samma frågor belystes. Insamlingen från observationer, intervjuer, guidade turer 
samt barnens teckningar visade att bland annat gungor var populärt. Många barn nämnde också att 
de tyckte om att klättra i träden som var placerade i en skogsdunge på förskolans gård vilket de 
flesta av barnens teckningar visade. Barnen tyckte om att leka rollekar i träden. Vidare beskriver 
Trond Løge (2015, s. 13) en annan populär plats på förskolans utegård vilket var en kulle där 
barnen lekte olika lekar samt att de använde kullens lutning. Trond Løge (2015, s. 1) nämner att 
barnen tyckte mer om en varierande utemiljö där de själva kunde skapa sin egen fantasi med hjälp 
av lösa föremål. Barnen visade mindre intresse för de fasta leksakerna på gården såsom 
klätterställningen.  
 
Trond Løge (2015, ss. 3-4) påpekar att om barnen ska utveckla sina grundläggande färdigheter inom 
lek behöver de vistas i en inspirerande miljö, som leder till att barnen utvecklas. Utemiljön har en 
större variation där barnen oftast kan skapa egna rum, som de kan använda i sin lek. Barnen kan 
också skapa och bestämma vilka gränser de vill ha i utemiljön. De flesta barnen tillbringar oftast 
fem år på samma förskola, vilket leder till att utemiljön inte är lika stimulerande efter några år 
eftersom barnen söker nya kunskaper. För att se nya möjligheter i utemiljön behövs det kompetenta 
pedagoger. Eftersom miljön är utbytbar kan det ge en variation för barnen. Om det finns lösa 
föremål som pinnar kan barnen själva skapa sin lekmiljö samt att personalen kan anpassa miljön. 
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Barn vill hellre ha en miljö där saker kan ändra plats eller formas. Undersökningen valdes för att 
betona vikten av en stimulerande och inspirerande utemiljö på förskolan.  

Teoretisk utgångspunkt 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till förskolans utemiljö. 
Uppsatsen tar stöd i John Deweys teori. John Dewey som var både en filosof och pedagog, la 
grunden för den progressiva pedagogikens teorier (Dewey 2004, s. 11). Författaren är känd genom 
begreppet ”learning by doing” vilket innebär att individen ska lära sig genom att göra det praktiskt. 
Brügge & Szczepanski (2011, s. 51) nämner att Deweys teori ligger till grund i 
utomhuspedagogiken. Därför är denna teori lämplig för undersökningen. 
 
Människan utvecklas genom att lära sig sociala regler, lära sig att tolka sin omvärld samt att förstå 
sammanhang, genom att samspela med sin omgivning. Dewey använder sig av två begrepp 
”intelligent action” och ”learning by doing”, vilket han förklarar att barnen ständigt söker ny 
kunskap. Det är viktigt att barnen får möjlighet till att testa och undersöka olika fenomen för att 
kunna utvecklas. Dewey talar för att utbildningen ska vara utefter barnens intresse, samt att lärarna 
ska vara aktiva och stimulera barnen. Detta resulterar till att barnens utveckling blir fördjupande. 
Förskollärarna ska ha ett pedagogiskt kunnande om de olika ämnena, vilket Dewey förespråkar 
(Dewey 2004, s. 17).  Dewey betonar också att barnens intresse är en växande förmåga, vilket 
innebär att det är viktigt att förskollärarna observerar barnen regelbundet för att känna till vad deras 
intressen är (Dewey 2004, s. 54). Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008, s. 166) 
beskriver att Dewey anser att förskollärarna ska få fram och fånga upp barnens intressen genom att 
barnens intresse är starten på deras lärandeprocess.  
 
Dewey (2004, s. 23) förklarar att pedagogiken innebär att en generation för vidare kunskap till en 
annan generation. Vidare nämns det att pedagogiken har som uppgift att återge kunskap om 
samhällets huvudsakliga åsikter. Genom att experimentera och observera sin omvärld växer 
individens kunskaper. Förskollärarna har en viktig roll, vilket innebär att de ska leda och planera ett 
samspel mellan barnen och omvärlden genom att finnas där som ett stöd.  
De två orden teori och praktik går hand i hand, eftersom det bör finnas kunskap för att utöva det 
praktiskt, på så sätt värderas dessa två ord lika högt (Dewey 2004, s. 17). För att verksamheten ska 
utvecklas behövs det en ständig utbildning (Dewey 2004, s. 41). Brügge & Szczepanski (2011, s. 
51) beskriver att Dewey anser att teori och praktik har lika stor betydelse. Aktiviteter i 
utomhusmiljön inbjuder till det teoretiska och praktiska utövandet. Elfström et al. (2008, s. 167) tar 
upp vikten av förskollärarnas ansvar, att se till så att miljön har de bästa förutsättningarna för 
barnen.  
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METOD 
Under denna rubrik beskrivs den valda metoden samt tillvägagångssättet med insamlingen av 
information. Detta avsnitt tar även upp urval, forskningsetik samt tillförlitlighet och trovärdighet.  

Val av metod 
Undersökning utgår från kvalitativ metod med inriktning på intervjuer. Detta har valts då syftet med 
undersökningen är att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till förskolans utemiljö. För att 
komma åt förskollärarnas egna tankar och funderingar kring deras arbete används kvalitativ metod i 
undersökningen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) beskriver att intervju är en metod 
som på kort tid får fram vad de olika intervjupersonerna har att berätta om sina kunskaper och 
erfarenheter. De som intervjuas får möjlighet till att beskriva hur de arbetar och vilka rutiner de har. 
Ahrne och Svensson (2015, ss. 8-9) påtalar att det är viktigt att vända sig till personer som berör 
ämnet när man samlar in information och fakta om det valda ämnet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015, s. 42) menar att intervju som metod skapar en djupare förståelse kring det valda ämnet. 
Intervjupersonen ges möjlighet till att beskriva sina egna tankar och åsikter kring ämnet. Då olika 
personer i ett arbetslag eller olika personer från olika arbetslag intervjuas, får forskaren en bredare 
förståelse och kunskap kring ämnet om vad intervjun handlar om. Vid intervju som metod behöver 
inte forskaren bestämma sig för hur många som ska ingå i undersökningen. På så vis kan forskaren 
analysera den information som kommit in och sedan besluta sig för om det är tillräckligt med 
information, eller om det behöver göras några intervjuer till. 

Urval 
Bryman (2011, s. 394) menar att ett urval i kvalitativa undersökningar betyder att det finns ett 
målinriktat eller målstyrt urval. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) påpekar att intervjuer 
ger en mer omfattande förståelse för förskollärares tankar om ämnet, samt att det blir en bredare 
uppfattning om ämnet när man intervjuar förskollärare från olika avdelningar och olika förskolor. 
Därför valdes att i undersökningen intervjua sex förskollärare på två olika förskolor. Förskolorna 
ligger i två olika kommuner, samt att den ena förskolan är en ny kommunal förskola och den andra 
är föräldrakooperativ. Vi valde dessa två förskolor för att få en bredd i undersökningen. Valet att 
endast intervjua förskollärare gjordes för att vi själva snart är färdiga förskollärare och på så vis 
anses detta intressant. Förskollärare bör ha stor kunskap om läroplanen eftersom läroplanen är ett 
krav att arbeta utefter i förskolan. Vi ville avgränsa oss och smalna av arbetet och valde därför att 
endast intervjua förskollärare.    

Genomförande  
Det första som gjordes var att skapa intervjufrågor (bilaga 1) som var anpassade utifrån syftet och 
frågeställningarna. Intervjufrågorna var nedskrivna och följde en mall för att lättare komma ihåg 
vilka frågor det var man ställt och vilken fråga som kom därefter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015, s. 44) beskriver att det är bra om intervjuerna är nedskrivna i en intervjumall för att lättare 
komma ihåg vilka frågor forskaren ställt. Därefter formulerades missivbrevet (bilaga 2). Eftersom 
det var ont om tid utfördes ingen pilotstudie och istället intervjuades förskollärarna direkt. När 
intervjufrågorna var godkända och missivbrevet, kontaktades två olika förskolor i två olika 
kommuner. När ett godkännande från förskollärarna att de ville delta i undersökningen bifogades 
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missivbrevet och bokade in tid och plats för intervjuerna. I undersökningen valde vi att inte skicka 
ut intervjufrågorna i förväg, dels för att förskollärarna inte skulle fundera ut svaren innan intervjun, 
samt för att få ett så trovärdigt svar som möjligt.  
 
Intervjuerna ägde rum på de två olika förskolorna. På den ena förskolan utfördes två intervjuer 
enskilt med varje förskollärare medan på den andra utfördes det tre intervjuer, varav en intervju 
skedde i grupp med två förskollärare. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum. Bryman (2011, s. 421) 
menar att intervjuer bör genomföras i en lugn miljö. Buller och ljud kan påverka ljudinspelningen, 
samt att respondenterna inte ska bli oroliga för att någon kan höra vad som sägs på intervjuerna. 
Innan intervjuerna skulle utföras frågade vi förskollärarna om intervjun fick spelas in för att kunna 
gå tillbaka och lyssna igen. Holme och Solvang (1997, s. 108) för ett liknande resonemang då de 
menar att man bör spela in intervjun, då man som intervjuare kan ha mer fokus på intervjupersonen. 
Vid intervjuerna delades arbetet upp genom att en av oss forskare först intervjuade två personer och 
den andra antecknade samt hade ansvar för ljudinspelningen av intervjuerna. Nästa gång det var 
dags att intervjua växlade vi roll, där den som intervjuat fick ansvara för att anteckna och sköta 
ljudinspelningen, medan den andra forskaren fick utföra intervjuerna. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015, s. 49) betonar att det är en fördel om det är två forskare med på intervjun, eftersom 
den ena kan koncentrera sig på att föra anteckningar och sköta ljudinspelningen och den andra kan 
fokusera på att ställa intervjufrågorna till respondenten.   
 
Under alla intervjuer medverkade vi båda för att kunna stötta varandra samt att den som intervjuade 
kunde fokusera på intervjupersonen och den andra kunde fokusera på att anteckna och fixa med 
ljudinspelningen. Eftersom det är svårt att hinna anteckna allt spelades intervjuerna in, om 
intervjupersonen godkände det. I intervjufrågorna hade vi förberett följdfrågor, där förskollärarna 
fick chans till att svara om det var något som de kanske inte hade tänkt på, men också för att få 
tydligare svar på hur det tänker.  

Forskningsetik 

Enligt Bryman (2011, ss. 131-132) måste man som intervjuare i en undersökning ta hänsyn till de 
fyra etiska principerna. Den första principen är informationskravet som betyder att forskaren har 
som uppgift att informera de som ska delta i undersökningen. Informationen som forskaren ska 
delge deltagarna är undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt så att de när som 
helst kan hoppa av undersökningen om de inte skulle vilja delta längre. Genom att innan 
intervjuerna skicka ut missivbrevet där alla dessa punkter tas upp har hänsyn tagits till 
informationskravet. Den andra principen är samtyckeskrav som innebär att deltagarna själva har rätt 
att bestämma över sitt deltagande i undersökningen. Exempel på detta är om en av förskollärarna i 
en intervju bestämmer sig för att hoppa av eller inte längre vill delta i undersökningen. Skulle detta 
ske får vi som intervjuare godta detta och radera all information den förskolläraren har gett oss. 
Vidare beskriver författaren att den tredje principen är konfidentialitetskrav. Denna princip innebär 
att alla uppgifter om de berörda i undersökningen kommer att förvaras på ett ställe där ingen 
utomstående kan komma i kontakt med dem. Därför har vi valt med hänsyn till detta krav att bevara 
alla uppgifter på ett ställe som endast vi själva har tillgång till. Nyttjandekravet är den fjärde och 
sista principen som står för att den information som man tagit del av i undersökningen endast får 
användas till undersökningen och inget annat. Med detta i åtanke kommer vi endast att använda den 
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information som fåtts in till undersökningen. När undersökningen är klar kommer all information 
från undersökningen att arkiveras.   

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Holme & Solvang (1997, s. 94) ska en kvalitativ undersökning skapa bättre förståelse inom 
ett valt område. Därför bör man i en undersökning ta hänsyn till informationens trovärdighet. I 
undersökningen har endast förskollärare intervjuats, eftersom syfte med undersökningen är att ta 
reda på hur förskollärare förhåller sig till förskolans utemiljö. Vi anser på så vis att förskollärarna är 
de som står i fokus i undersökningen. Då förskollärarna arbetar med undersökningsområdet 
dagligen anses deras information trovärdig för undersökningen. Thurén (2007, s. 26) menar för att 
öka trovärdigheten i en undersökning bör undersökningen alltid utföras på samma vis. Begreppet 
tillförlitlighet innebär enligt Thurén (2007, s. 26) att forskaren enbart ska undersöka det valda 
området genom att inte beröra sådant som inte är relevant för undersökningen och enbart det som 
forskaren vill ta reda på. Hänsyn till tillförlitligheten i undersökningen har tagits, då vi endast har 
utgått ifrån intervjufrågorna vid alla intervjuer. Detta har gjort att vi endast har berört 
undersökningsområdet.  

Analys och bearbetning 

Efter att intervjuerna på förskolorna var avslutade började arbetet med materialet som vi fått fram. 
Vi lyssnade på ljudinspelningarna och skrev ner exakt vad respondenterna sagt. När allt var 
nedskrivet på datorn skrevs materialet ut för att lättare kunna läsa och sortera det som var relevant. 
Därefter läste vi det utskrivna materialet flera gånger för att sätta oss in i det. Fejes och Thornberg 
(2009, s. 33) nämner hur man kan analysera kvalitativ metod utifrån olika steg. Efter att vi lyssnat 
igenom och skrivit ner alla intervjuerna börjades arbetet med koncentrering. Detta innebär att den 
information som inte ansågs passa undersökningen så som små ljud, hummande och inte relevant 
information togs bort. Enbart relevant information fanns kvar till undersökningen. Därefter 
användes kategorisering vilket betyder att materialet delas in i olika kategorier för att se likheter och 
olikheter. När det kategoriserade materialet var klart började vi därefter att tolka materialet. Vid 
tolkning av materialet kontrolleras att innehållet är relevant till syftet och frågeställningarna. Utifrån 
dessa kategorier har vi skapat en tabell (se figur 1) som vi använt oss av i resultatdelen.    
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RESULTAT 
I detta kapitel redogörs det sammanställda resultatet av intervjuerna. Syftet med undersökningen är 
att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till förskolans utemiljö. Resultatet svarar på 
undersökningens två frågeställningar: Hur uppfattar förskollärare förskolans utemiljö? Hur 
framställer förskollärare arbetet med att ta tillvara på barns intresse i förskolans utemiljö? Under 
frågeställningarna presenteras underrubrikerna som tagits fram efter analysen av det insamlade 
materialet (se figur 1): 
 
Frågeställningar Underrubrik 

Hur uppfattar förskollärare förskolans 
utemiljö? 

Varierande 

Behovsanpassad 

Hur framställer förskollärare arbetet 
med att ta tillvara på barns intresse i 
förskolans utemiljö? 

Intresse 
Inflytande 
Deltagande 
Material 

Figur l. Tabell över sammanställning av rubriker  

Förskollärares uppfattningar om förskolans utemiljö 
I detta avsnitt beskrivs förskollärarnas uppfattningar om förskolans utemiljö som presenteras i två 
olika kategorier. Dessa två kategorier är varierande och behovsanpassad, vilket är två 
återkommande begrepp som respondenterna lyfter i intervjuerna.  

Varierande 
Respondenterna har liknande uppfattningar om hur utemiljön ska vara utformad. Förskollärarna 
beskriver att utemiljön på förskolan ska vara varierande genom att vara böljande. Detta innebär att 
det ska finnas olika nivåskillnader i utemiljön så att barnen i de olika åldrarna kan utmanas 
motoriskt. Vidare nämner de att det ska finnas varierande underlag så som gräs, asfalt och sand. 
Barnen ska få röra sig fritt på förskolans gård, det ska inte finnas platser där barnen inte ska få vara 
och leka, exempelvis rabatter. Respondenterna påpekar även att materialet ska vara varierande i 
utemiljön.  
 

(F3) ”En varierande miljö som inte bara är platt och asfalterad utan att det är böljande 
med både gräs och asfalt. Inte bara massa ytor där barnen inte får vara, typ rabatter”. 

 
(F4) ”Det ska vara lockande och utmanande för barnen, det ska vara varierat /…/”.  

 
Respondenterna anser i citaten att utemiljön på förskolan ska vara varierad. Genom att det ska 
finnas olika nivåskillnader med böljande yta samt det ska finnas varierande underlag som gräs och 
asfalt. Ett citat beskriver att alla ytor i förskolans utemiljö ska vara ytor där barnen får vistas.  
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Behovsanpassad 
Resultatet visar att respondenterna är eniga om att utemiljön på förskolan ska vara behovsanpassad. 
Då alla barns olika behov ska bli tillgodosedda i utemiljön är det viktigt att ta hänsyn till barnens 
olika åldrar. Detta för att alla barn ska utmanas på den nivå där de befinner sig. Förskollärarna 
beskriver vikten av att det ska finnas behovsanpassade material samt nivåskillnader som ska utmana 
barnen i deras utveckling. Utemiljön ska utmana barnen motoriskt vilket bidrar till att de kan 
utveckla sina motoriska kunskaper. Barnen på förskolan ska känna att utemiljön ska locka samt 
inspirera dem. På så vis anser förskollärarna att utemiljön bör vara behovsanpassad.  
  

(F1) ”En varierad miljö som passar alla och som utmanar motoriskt”. 
 

(F4) ”Det ska vara lockande och utmanande för barnen, det ska vara varierat och det ska 
vara något för alla”. 
 

Citaten visar att respondenterna tycker att det är viktigt att utemiljön på förskolan är anpassad 
utefter barnens olika behov. Ett av citaten beskriver också att förskolans yta ska vara 
utmanande med olika nivåer.  

Förskollärarnas uppfattningar om deras arbete med att ta tillvara på barns 
intresse i förskolans utemiljö  
Under denna rubrik beskrivs förskollärarnas uppfattningar om deras arbete med att ta tillvara på 
barns intresse förskolans utemiljö. Resultatet redogörs i fyra olika kategorier, dessa kategorier är 
intresse, inflytande, deltagande och material. Följande kategorier har framkommit under 
intervjuerna då dessa anses vara de viktigaste begreppen utifrån respondenterna.  

Intresse 
Det är tydligt i resultatet att alla respondenterna anser att utemiljön på förskolan ska utgå från barns 
intressen. Förskollärarens roll beskrivs som viktig vid barns intressen, då förskolläraren ska stötta 
barnen i deras intressen. Stöttningen sker exempelvis vid deltagande i leken, förskolläraren kan då 
köpa glass i barnens glasskiosk. Det kan även vara att förskolläraren förser barnen med material 
som de behöver för att intresset ska kunna fortgå. En av respondenterna beskriver att det är viktigt 
att förskollärarna visar intresse för barnens intresse. Detta kan vara när barnen leker 112 på liv och 
död, som är ett TV-program där poliser, brandmän och ambulanspersonal i Sverige hjälper det 
svenska folket i sin vardag. Förskollärarens roll blir då att visa sitt intresse genom att fråga barnen 
frågor om deras lek.  
 

(F2) ”Lyssna på vad de är intresserade av just här och nu. Som det har vart nu så är det 
mycket tjuv och polis, 112 på liv och död heter ett TV program som de leker mycket här 
just nu. Då är det bara att spinna vidare på det. Att det finns material som erbjuder dem 
till den leken /…/. Att man faktiskt visar intresse för deras intresse”. 

 
Ett intresse som barnen har i innemiljön ska även finnas tillgängligt i utemiljön på förskolan. 
Respondenterna beskriver ett exempel då barnen har ett intresse av att pärla, möjligheten till att 
pärla i utomhusmiljön kan då skapas genom att flytta ut materialet. 
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(F3) ”Att använda material som vi har inne där ute så som pärlor, man kan pärla ute och 
rita ute. Man kan ta ut saker som man använder inne. /…/”.  
 

Förskollärarna är eniga om att de har en viktig roll i att ta tillvara på barnens intressen i 
utemiljön genom att vara närvarande och lyhörda. På så vis skapas kunskap om barnens 
intressen. Då förskollärarna har fått kunskap om barnens intressen kan arbete med att få in 
barnens intressen i utemiljön på förskolan påbörjas.  
 

(F5) ”Att man spinner på deras intresse just nu, att vi är lyhörda och att vi lyssnar in 
barnen. /…/ Att nu är de intresserade av det här, kan vi lösa någonting sånt här även 
utomhus. /…/”. 

 
Intervjupersonerna nämner i citaten ovan att det är viktigt att vara närvarande i barnens lek. 
Förskollärarna kan då både se och höra barnens intresse och på så vis ta tillvara på deras 
intressen. När förskollärarna fått kunskap om barnens intressen kan de bidra med material som 
de behöver i leken, på så vis spinner förskollärarna vidare på barnens intressen.  

Inflytande 
I intervjuerna kom det fram att respondenterna frågade barnen om det är något som de saknade på 
utegården i förskolan. Ibland kunde barnen svara att de inte visste exakt vad de ville ha. Men vid 
vissa tillfällen kunde barnen komma fram till förskollärarna och berätta att det här vill vi ha, då 
försöker förskollärarna fixa det så att barnen blir nöjda. De beskriver också att det kan vara svårt 
ibland att fixa allt de önskar eftersom det kan vara begränsat med ekonomin. Förskollärarna nämner 
att vid vissa tillfällen brukar de ha ett barnråd där barnen får berätta vad de saknar för något ute på 
gården. På sikt vill förskollärarna börja arbeta kontinuerligt med barnråd för att få in vad barnen 
tycker är roligt och vad de vill ha för något. Det behöver inte vara stora grejer barnen önskar sig 
utan det kan vara små saker så som en ny bil eller nya spadar som kan föra deras lek vidare.  
 

(F1) ”Vi frågade barnen när vi köpte lekstugan, vad de vill ha där inne. /…/ Många 
gånger vet de inte, men de kan komma och säga, vi vill ha det och vi vill ha det, då ser 
vi till att det blir så om det finns ekonomisk möjlighet. Sen har vi satt oss ner ibland och 
diskuterat, men det var ett tag sen. Vi frågar hur de ville ha det på gården /…/”.   
 
(F5) ”/…/ Men jag hade önskat och kanske på sikt att man har ett barnråd med deras 
inflytande på ett helt annat sätt. Vad tycker dem är roligt och vad vill dem önska sig här 
ute. Det kan vara små grejer, det behöver inte vara det stora, kanske små leksaker som 
någon tycker är roligt eller lekar som dem tycker är roliga. /…/ Barn ska vara 
delaktiga, vi ska ju ta tillvara på deras inflytande, så på sikt kommer det ju att bli det. 
Hur det utformar sig på förskolan, det vet vi ju inte riktigt. Men de ska få vara med och 
påverka mycket tycker jag, det är deras miljö”. 
 

I citaten ovan beskriver förskollärarna hur viktigt det är med barns inflytande i förskolans utemiljö, 
då förskollärarna påpekar att barnen ska få vara med och påverka deras miljö. De arbetar till viss del 
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med barnråd men på sikt vill de arbeta kontinuerligt med det. Förskollärarna tar hänsyn till barns 
inflytande då de beskriver hur de lyssnar in barnens olika önskemål som barnen har om förskolans 
utegård. De beskriver i citaten att de vill att barnen ska få vara med och påverka eftersom det är 
deras miljö.  

Deltagande 
Respondenterna beskriver i intervjuerna att de är delaktiga i leken genom att vara med och leka med 
barnen samt att det är viktigt att spinna vidare på leken. Vid deltagande i leken är det viktigt att det 
ska vara utifrån vad barnen vill leka samt att det ska vara på barnens villkor. När förskollärarna är 
delaktiga i barnens lek ses det inte som någon barnpassning, utan mer att förskollärarna är delaktiga 
i deras lek, genom att spinna vidare på leken. För att spinna vidare på leken kan förskollärarna ställa 
frågor som leder till att barnen kan ta leken vidare. De beskrivs i intervjuerna att förskollärarna bör 
arbeta pedagogiskt utomhus, då sker lika mycket lärande i innemiljön som utemiljön. Förskollärarna 
försöker dela upp sig på gården så att inte alla står tillsammans utan att de är utspridda över gården. 
Detta leder till att förskollärarna är mer delaktiga i barnens lek och att ett tydligare lärande sker, 
vilket ger en positiv påverkan på barns lärande. Genom att förskollärarna är delaktiga i barnens lek 
kan de introducera nya lekar som barnen därefter kan leka själva. Ett exempel på en sådan lek kan 
vara kurragömma, där förskollärarna är med och introducerar leken för barnen. Efter att barnen och 
förskollärarna lekt leken ett tag kan barnen själva leka den utan förskollärarnas deltagande. 
Respondenterna påpekar att ibland kan det vara så att barnen leker själva och att leken flyter på, 
vilket gör att förskollärarna inte vill gå in i leken och vara delaktiga.  
 

(F2) ”/…/ Sen försöker man alltid spinna med i leken, vara delaktig och komma och köpa 
glass i glasskiosken som är väldigt populärt. Kurragömma där man ska räkna. Man 
försöker även vara delaktig i deras lek emellanåt, sen leker de ju väldigt bra, så ibland 
känner man att man inte vill lägga sig i för mycket. I den mån det är så tycker jag att vi 
är delaktiga. Spinna vidare och hjälpa dem i leken”. 

 
(F5) ”/…/ Utan att man lockar barnen vidare i sitt tänk då och att man är med i det dem 
gör så att det inte bara blir en barnpassning ute, utan att vi är med. Vi är även 
pedagoger utomhus. Om de snurrar på den här snurran, så vart åker vi, att man spinner 
vidare på det dem gör”. 

 
Respondenterna berättar hur de deltar i barnens utelek genom att vara med i leken. Deltagandet i 
leken ska vara på enbart barnens villkor, samtidigt som förskollärarna inte ska vara för snabba på att 
delta i leken. Ibland leker barnen väldigt bra själva och behöver därför inte ha förskollärarens 
deltagande. Ett av citaten ovan påpekar att det även sker en pedagogisk verksamhet ute vilket 
beskrivs att förskollärarna ska vara delaktiga i utomhusleken.  

Material 
Förskollärarna redogör för att material i förskolans utemiljö är en viktig tillgång, då barns intressen 
ska tas tillvara på. Materialet i utemiljön ska stötta barnen i deras intressen samt inspirera barnen till 
att fortsätta med sina intressen. Det är förskollärarens roll att se till att materialet som barnen 
behöver finns tillgängligt samt att förse barnen med de material som barnen behöver.  
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(F1) ”Man ser i leken vad de vill göra och då får man se till så att de får det material 
som de behöver. Det är mycket deras intressen som man spinner vidare på. Ett exempel 
kan vara då de leker Pippi Långstrump och de behöver en häst, alltså Lilla Gubben. Då 
får man se till att hjälpa dem att skapa Lilla Gubben, med hjälp av material”. 

 
Genom att uppmärksamma barns intressen i innemiljön får förskollärarna kunskap om barnens 
intressen. På så vis skapas fler möjligheter att tillgodose barns intressen i utemiljön då material i 
innemiljön kan flyttas ut. Förskollärarna beskriver att allt material som finns inne ska även finns 
tillgängligt i utemiljön om intresset för materialet finns hos barnen.  
 

(F3) ”Att använda material som vi har inne där ute så som pärlor, man kan pärla ute och 
rita ute. Man kan ta ut saker som man använder inne. /…/”. 

 
Förskollärarna förklarar att barnens intressen tas tillvara på när nya material ska beställas till 
förskolan. Barnen får då vara med och påverka, vad de vill köpa in för material genom att 
förskollärarna frågar barnen vad de vill köpa in. Vid inköp av nytt material tar förskollärarna 
hänsyn till barnens intressen. Detta kan göras genom att förskollärarna ser vad barnen är 
intresserade av och på så vis köper förskollärarna in det material som fångar barnens intressen. 
Dessa material behöver inte ha någon bestämd storlek, dock bör det fånga barnens intressen. 
Allt material som förskolan behöver är inte nödvändigt att köpa, då material som stödjer barnen 
i deras intressen även går att skapa själva.  

 
(F4) ”/…/ Det är ju nytt så vi vet ju inte ännu vad barnen är intresserade av. Sen kan 
man ju se lite vad de leker med eller låtsasleker med som man kan beställa eller kan man 
tillverka det själv. Man kan ju fråga de äldre om det är något speciellt de är ute efter 
eller något som de pratar om ofta”.  

 
Citaten belyser hur förskollärarna arbetar med material i utemiljön på förskolan för att stödja barnen 
i deras lek och intressen. Det beskrivs hur materialet används för att förhöja barnens intressen i en 
pågående lek. Storleken på materialet behöver inte ha någon betydelse för att stödja barnen i deras 
lek. Material som används inne kan även användas ute i utemiljön på förskolan. Barnen kan själva 
vara med och skapa de material som används i utemiljön på förskolan. 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visar att förskollärarna har liknande uppfattningar om hur utemiljön på förskolan bör se 
ut. Förskollärarna beskriver att utemiljön ska vara varierande genom att ytan ska bestå av olika 
nivåskillnader samt olika underlag. Utemiljön ska även vara behovsanpassad för alla barnens olika 
behov. Respondenterna beskriver hur de arbetar med barns intresse i förskolans utemiljö, genom att 
vara närvarande med barnen samt att vara lyhörd. Förskollärarna anser att det är viktigt att ta 
tillvara på barns inflytande i förskolans utemiljö. Barnens inflytande sker via barnråd samt att 
förskollärarna lyssnar in barnens önskemål om förskolans utemiljö. Resultatet visar att 
förskollärarna betonar att deras deltagande i barnens lek är viktig för att få kunskap om barnens 
intressen samt för att stötta barnen i sin lek. För att stötta barnen i deras intressen är det viktigt att 
finnas där som förskollärare och bidra med de material som behövs i deras lek.  
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DISKUSSION 
I detta avslutande avsnitt diskuteras undersökningens resultat utifrån syftet som är att ta reda på hur 
förskollärare förhåller sig till förskolans utemiljö samt undersökningens två frågeställningar. I 
diskussionsdelen diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, teoretisk utgångspunkt samt 
våra egna tankar. Slutligen redogörs diskussionsavslut, metoddiskussion, didaktiska konsekvenser 
samt vidare forskning.  

Varierande 
Resultatet visar att respondenterna är eniga och anser att utemiljön på förskolan bör ha ett 
varierande underlag för att barnen ska utvecklas. Barnen ska få vistas på alla ytorna i förskolans 
utemiljö ansåg en respondent. Utifrån detta kan vi med säkerhet dra slutsatsen att respondenterna 
anser att utemiljön bör bestå av olika nivåskillnader samt att underlaget på förskolans utemiljö bör 
vara varierande. Detta är helt i linje med vad Claesdotter (2005, s. 32) betonar gällande vikten av 
olika sorters underlag, eftersom de har sina egenskaper vilket kan bidra till olika lekar och 
utveckling. Dessa resonemang som respondenterna och författaren ovan nämner följer även i linje 
med våra tankar. Vi anser att utemiljön bör bestå av varierande underlag för att barnen ska kunna 
utföra olika lekar med hjälp av underlagen. Eftersom de varierande underlagen har sina egenskaper 
bidrar det till att vid exempelvis asfalt kan barnen cykla och spela fotboll på, medan i sandlådan kan 
barnen bygga sandslott och baka olika kakor. Detta medför att barnen kan utifrån de varierande 
underlagen leka olika lekar som passar bäst för just det underlaget. Genom att ha olika underlag får 
barnen en uppfattning om vad för olika lekar som kan utföras, samtidigt som barnen tränar upp sina 
sinnen när de leker på underlagen, vilket vi anser är bra och utvecklande för barnen.  
 
Resultatet visar även att respondenterna är överens om att förskolans utemiljö bör vara böljande 
med olika nivåskillnader för att utmana barnen i deras utveckling. Ohlsson (2015, s. 21) styrker det 
respondenterna nämner, att de barn som befinner sig i en utemiljö med olika nivåskillnader utmanas 
mer motoriskt eftersom barnen måste använda hela sin kropp i utemiljön. Detta kan jämföras med 
Grahn (2005, s. 12) som också hävdar att utemiljön på förskolan bör bestå av kullar, öppna ytor och 
skog som kan bidra till olika lekar för barnen. Hildén (2016, s. 44) stödjer det Grahn och Ohlsson 
anser, att förskolans utemiljö ska vara varierande och bestå av olika områden som stödjer barnen i 
deras lek så att de stimuleras. Detta går i linje med Trond Løge (2015, ss. 3-4) som påpekar att 
utemiljön bör varieras eftersom en stor del av barnen går på samma förskola från att de börjar tills 
att de slutar. Detta resulterar till att barnen inte blir stimulerade samt att de inte utmanas efter ett 
tag. Det som respondenterna och författarna lyfter fram håller vi med om, det vill säga att det är 
viktigt att utemiljön är kuperad och består av olika nivåskillnader samt att utemiljön ska vara 
varierande för barnen. Utifrån vår frågeställning hur förskollärarna uppfattar utemiljön anser vi ha 
fått svar på frågan eftersom respondenterna beskriver hur de uppfattar utemiljöns uppbyggnad. 
Utifrån den litteratur vi läst ser vi att det finns likheter där olika författare beskriver hur utemiljön 
på förskolan bör se ut.  
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Behovsanpassad 
Utifrån resultatet kan vi med säkerhet dra slutsatsen att alla respondenterna är eniga om att det är 
viktigt att utemiljön på förskolan är utformad utifrån barnens olika behov. De beskriver också att 
utemiljön ska utmana alla barnen motoriskt samt att materialet ska vara anpassat för alla åldrar. 
Ohlsson (2015, s. 21) för ett liknande resonemang som respondenterna nämner ovan, att även han 
anser att utemiljön ska vara utmanande för de olika åldrarna som finns på förskolan. På samma sätt 
menar Hildén (2016, ss. 42-43) att utemiljön ska tillgodose alla barnens olika intressen och behov, 
både på individ – samt gruppnivå. Detta går i linje med Trond Løge (2015, ss. 3-4) som påpekar att 
förskolans utemiljö bör förnyas, då många barn befinner sig på samma förskola från att det börjar 
tills att det slutar. Detta bidrar till att om inte utemiljön förändras blir inte barnen stimulerade och 
kan därför inte söka ny kunskap i utemiljön på förskolan. Brügge och Szczepanski (2011, s. 29) 
beskriver för att utemiljön ska vara anpassad utifrån barnens behov behöver förskollärarna läsa av 
och se vilka behov som finns i barngruppen. När förskollärarna ska utföra aktiviteter behöver de ha 
kunskap om vilka behov barnen har för att kunna tillfredsställa dem. Ett exempel på en aktivitet där 
förskollärarna tar tillvara på barns behov som författarna tar upp, är att en kall vinterdag göra något 
som är värmande för barnen. Förskollärarna utför detta för att de ser ett behov hos barnen så att de 
inte ska frysa. Vidare nämner Brügge och Szczepanski (2011, ss. 32-33) att det är viktigt att se 
barnens utvecklingsområden, eftersom det alltid finns något som förskollärarna kan arbeta vidare 
med hos barnen. För att hitta barnens utvecklingsområden behöver förskollärarna ibland backa och 
observera barnen istället för att vara deltagare och se vad som behövs utvecklas. När utemiljön ska 
utformas är det viktigt att den styrs av barngruppens egenskaper och därför måste förskollärarna 
utgå ifrån barnens ålder, storleken på barngruppen samt barnens erfarenheter. Detta kan jämföras 
med Änggård (2012, ss. 1-16) som framhäver att förskolans utemiljö oftast är utformad utifrån 
barnens behov som de vuxna tagit hänsyn till. På samma sätt menar Dewey (2004, s. 17) att 
förskollärarna ska vara aktiva så att barnen blir stimulerade i utemiljön på förskolan.  
 
Resonemangen som respondenterna, författarna och forskarna belyser går i linje med vad vi anser är 
viktigt. För att alla barnen ska kunna utvecklas är det viktigt att förskollärarna tar tillvara på varje 
barns behov i utemiljön på förskolan. Vi anser att det är viktigt att förskollärarna vet vilka behov 
barnen har så att förskollärarna kan planera verksamheten samt planera aktiviteter i förskolans 
utemiljö. En grundläggande del är att förskollärarna bör stanna upp ibland och ta ett steg tillbaka för 
att observerar barnen, och se vilka behov de har för att kunna tillfredsställa behoven. Det är viktigt 
att utemiljön på förskolan förnyas eller ändras under året för att barnen ska bli stimulerade och få 
nya utmaningar. När utemiljön på förskolan ska förnyas behöver det inte vara att man ska köpa en 
ny klätterställning eller en ny rutschkana, utan det kan vara små grejer som gör att barnen får sitt 
behov och intresse tillfredsställt. Ett exempel på att ta tillvara på barns behov i utemiljön på 
förskolan, är om ett barn vill sitta på en filt i skuggan och läsa en bok kan förskollärarna ta ut 
böcker på gården så att barnet kan sitta och läsa en bok i skuggan. På så vis tillgodoser 
förskollärarna barnets behov.  
 
Vår ena frågeställning som lyder hur förskollärare uppfattar förskolans utemiljö, anser vi att 
respondenterna har svarat på. Förskollärarna beskriver hur utemiljön på förskolan bör vara anpassad 
utifrån varje barns behov samt ålder. Litteraturen och teorin stödjer respondenternas tankar och 
svar. I litteraturen som vi tagit del av finns det mycket likheter från de olika författarna, om hur 
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utemiljön på förskolan bör vara anpassad utifrån barnens behov och ålder. I Trond Løges (2015, ss. 
3-4) undersökning som vi tagit del av, beskrivs det att det är viktigt att utemiljön på förskolan 
förnyas eller ändras om, då många barn går på samma förskola tills de börjar skolan. Därför måste 
utemiljön på förskolan förnyas så att barnen blir stimulerade och kan söka efter ny kunskap. 
Likheterna som finns från de båda undersökningarna som vi tagit del av, är att de beskriver att 
förskollärarna ska vara aktiva och se till att barnens behov blir tillgodosedda samt stimulerade.  

Intresse 
En slutsats vi kan dra av förskollärarnas arbete med att ta tillvara på barns intresse i förskolans 
utemiljö är att förskollärarna ska vara uppmärksamma och deltagande i barnens lek. Förskollärarna 
ska uppmuntra barnen i leken genom att vara intresserade och spinna vidare på intresset i lekens 
innehåll så att leken kan fortsätta. Ser förskollärarna att de kan bidra till intresset i leken genom att 
ge barnen förutsättningar för att spinna vidare på leken ska förskollärarna göra det. En viktig del av 
att få in barns intresse i utemiljön är enligt oss att se och lyssna på barnen, samt att prata med dem. 
Miljön har stor betydelse för barns inlärningsförmåga, därför anser vi att det är viktigt att utemiljön 
på förskolan intresserar barnen och ger barnen chansen till att söka nya och fördjupade kunskaper. 
Våra egna åsikter av barns intresse i förskolans utemiljö går i linje med det förskollärarna säger i 
resultatet. Förskollärarna är eniga om att det är viktigt att vara observant på vad barnen är 
intresserade av, samt att uppmärksamma deras intressen. Det kan vara att förskolläraren tillgodoser 
barnen med de material de behöver för att kunna fortsätta leken. Förskolläraren kan ta fram material 
som de vet intresserar barnen och på så vis uppmuntra deras intressen i miljön. Det är viktigt att 
som förskollärare visa ett intresse för barnens intresse, samt att förskolläraren ser till så att även de 
barn som har svårare för att uttrycka sig om sina intressen får sitt intresse tillgodosett. 
Fortsättningsvis styrks detta av Dewey (2004, s.17) som beskriver att förskolan ska vara utformad 
efter barnens intresse, då barnen ska vara en del av utformningen av förskolans verksamhet. Detta 
är viktigt för att barnen ständigt söker nya kunskaper och på så vis bör verksamheten intressera 
dem. Dewey myntade uttrycket “learning by doing” som betyder att när barn får göra något 
praktiskt lär de sig nya saker. Därför är det viktigt att miljön intresserar barnen till att testa nya 
kunskaper. Det Dewey nämner stämmer överens med det Andréasson & Allard (2015, ss. 172-175) 
lyfter när det påtalar att barn lär sig bättre i en miljö som barnen själva har fått vara med och 
påverkat med sina intressen. När barnen får vara med och påverka sin miljö på förskolan får barnen 
en positiv inställning till miljön, samt att barnen känner sig betydelsefulla. Barnen blir mer då 
engagerade till att skaffa sig nya och fördjupade kunskaper. Betydelsen av att förskollärarna låter 
miljön styras av barnens intressen är därför viktig, då barnen lär sig mer när miljön stimulerar dem. 

Inflytande 
Utifrån resultatet kan vi se tydliga tendenser i förskollärarnas utsagor gällande barns inflytande. 
Resultatet visar att förskollärarna är eniga om att de använder sig av barnens inflytande i utemiljön 
på förskolan. En slutsats vi kan dra kring barns inflytande i förskolans utemiljö är att det är viktigt 
att barnen får inflytande över utemiljön på förskolan. Detta för att de lär sig mer och bättre om 
miljön intresserar dem. För att få in barnens intressen i verksamheten behövs därför deras 
inflytande. Förskollärarna har därför en viktig roll då det är förskollärarna som har det sista ordet 
och ser till så barnens ord blir till handling. Som svar på frågeställningen hur framställer 
förskollärare arbetet med att ta tillvara på barns intresse i förskolans utemiljö, kan vi med säkerhet 
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därför svara att förskollärarna lyssnar in barnen. Förskollärarnas arbete med barns inflytande i 
utemiljön är därför ett ständigt pågående arbete. Då förskollärarna ständigt behöver vara närvarande 
i barnens vardag och ställa frågor till dem om vad de tycker och tänker. Detta för att fånga upp 
deras intressen och se till så att miljön på förskolan är formad efter barnen. Vår slutsats stämmer 
överens med förskollärarnas utsagor när de säger att utemiljön på förskolan är barnens miljö. På så 
vis menar förskollärarna att det är förskollärarnas uppgift att ständigt fråga barnen om hur barnen 
vill ha det på gården, och göra barnen delaktiga i utemiljön. Det beskrivs att arbetet med barns 
inflytande sker via barnråd samt att förskollärarna frågar barnen vad de tycker och tänker om 
utemiljön på förskolan. Barnens idéer och tankar tas till vara på i den mån det är möjligt. Detta 
förhållningssätt är i linje med Dewey (2004, s. 17) som menar att förskollärarna har en viktig roll i 
barns kunskapsutveckling. Dewey betonar att det är viktigt att barn får testa på nya 
kunskapsområden då barn ständigt söker nya kunskaper. Förskollärarna bör därför ge barnen 
inflytande i verksamheten så att deras intresse blir tillgodosett och barnen fördjupar då sina 
kunskaper. På samma sätt anser Arnér (2009, s. 14) som beskriver att förskollärarnas roll i barns 
inflytande har stor betydelse då det är förskollärarna som väljer om de vill ta in barnens tankar och 
idéer i verksamheten eller inte. Barns kunskaper och utveckling växer då de känner sig delaktiga 
och får vara med och påverka sin vardag. Då barnens intressen tas tillvara i verksamheten får de 
inflytande. Andréasson och Allard (2015, ss. 172-173 ) instämmer det Arnér och resultatet 
beskriver, genom att påvisa att barnen lär sig bättre i en miljö som är grundad på barnens intressen 
och som de själv ha fått vara med och påverka. Även Hildén (2016, ss. 95-99) påvisar vikten av att 
förskollärarna är lyhörda mot barnen och tar in det barnen säger. Detta för att barnen ska få 
möjlighet till att påverka och vara delaktiga i förskolans miljö. Miljön på förskolan ska vara öppen 
och flexibel för att kunna forma verksamheten efter barnen. 

Deltagande och Material 
Som svar på frågeställningen om hur förskollärare framställer arbetet med att ta tillvara på barns 
intresse i förskolans utemiljö anser vi att svaret är deltagande och material. Vi kan med säkerhet 
säga att förskollärarnas deltagande i barns intresse i utemiljön har positiv påverkan på barnen, då 
respondenterna framhäver det i intervjuerna. Förskollärarnas deltagande anser vi är viktigt då 
förskollärarna ska vara närvarande och stötta barnens intresse i leken om det skulle behövas. 
Deltagandet blir då att förskollärarna stöttar med material som kan behövas för att leken ska fortgå. 
Behöver brandmännen en brandstation för att leken ska kunna fortgå, är förskollärarens uppdrag att 
se till så att barnen får fram de material i den mån de behöver. Förskolläraren bör även spinna 
vidare på lekens intresse genom att förskolläraren deltar i leken, det kan vara att köpa korv i 
korvkiosken eller liknande. Genom förskollärarens deltagande uppmuntrar de barnens intresse till 
att fortsätta.  
 
Resultatet visar att förskollärarna är inne på samma spår då de är eniga om att spinna vidare på 
barnens intresse och delta i leken i den mån det passar barnen. Förskollärarna beskriver att 
deltagandet i leken kan vara att köpa en glass i glasskiosken, räkna när de leker kurragömma, vara 
med i regellekar eller att leka med dem. Det beskrivs även att ett lärande sker utomhus och på så vis 
ska förskollärarna vara lika deltagande ute som inne. På så vis skapas samtal mellan barnen och 
förskollärarna som gör att förskollärarna ser barnens intressen, samt kan ta tillvara på dem. 
Kunskapen kring barns intresse gör att förskollärarna enklare kan förse barnen med de material de 
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behöver, för att kunna spinna vidare i leken. En fördel med att förskollärarna vet om barnens 
intressen är att förskollärarna kan plocka fram det material barnen tycker om, och se till så att det 
finns tillgängligt i utemiljön. Då förskollärarna vet om vad barnen har för intresse kan 
förskollärarna köpa material som leksaker och dylikt till förskolan. Förskollärarna kan även 
tillverka de material som barnen är intresserade av själv. Förskollärarnas syn på delaktighet och 
material stämmer överens med Dewey (2004, s.17) som anser att förskolan ska utgå från barnens 
intresse. Förskollärarna ska stimulera barnen och vara aktiva för att ge barnen en djupare kunskap. 
Dewey (2004, s. 54) menar att förskollärarna ska observera barnen regelbundet för att få kunskap 
om deras intressen, då intresset hos barnen är en växande förmåga. Överföringen av kunskap mellan 
förskollärarna och barnen beskriver Dewey (2004, s. 23) som pedagogik. Förskolläraren ska finnas 
där som ett stöd för barnen i verksamheten. På så vis har förskolläraren en viktig roll som ska 
planera och leda ett samspel mellan barnen och omvärlden. Ohlsson (2015, s. 23) fortsätter på detta 
spår genom att belysa vikten av förskollärarnas närvarande i barnens lek. Att vara medupptäckare 
som förskollärare och ta tillvara på barnens intressen skapar lärorika stunder för barn och 
förskollärarna. Änggård (2012, ss. 1-16) styrker det Ohlsson säger då författaren menar att 
förskollärarna ska vara medupptäckare tillsammans med barnen, då de har stor betydelse för barnen. 
Hildén (2016, ss. 40-43) fortsätter med att beskriva materialets betydelse på förskolans utegård. 
Materialet på förskolans utegård bör vara varierande och fånga barnens intresse. Det material som 
finns ska vara tillgängligt för barnen att plocka fram när de vill ha materialet. Trond Løge (2015, s. 
1) menar att materialet i förskolans utemiljö ska skapa intresse samt erbjuda barnen en miljö som 
kan förändras beroende på materialval. 

Diskussionsavslut 
Resultatet visar hur förskollärare framställer sitt arbete med att tillvara på barns intresse i förskolans 
utemiljö. Förskollärarna framhäver vikten av en varierande och anpassad utemiljö på förskolan där 
alla barns behov blir tillgodosedda. Barns intresse tar förskollärarna tillvara på genom att vara 
närvarande i utemiljön på förskolan. Genom att vara närvarande kan förskollärarna stötta barnen i 
deras intressen med att bidra med material samt delta i barnens lek. Som närvarande förskollärare 
ges chansen till att lyssna in och se barnens intressen. Förskollärarna bör ta hänsyn till barns 
inflytande i förskolans utemiljö. Detta kan genomföras med barnråd samt att förskollärarna frågar 
barnen om hur de vill ha det på gården. Som slutsats av undersökningen och svar på syftet anser vi 
att förskollärarnas utsagor belyser vikten av att ta tillvara på barns intresse i förskolans utemiljö, 
genom att vara lyhörd samt att visa intresse för barnens intresse. Vi anser att vi besvarat 
undersökningens frågeställningar som var: Hur uppfattar förskollärare förskolans utemiljö? Hur 
framställer förskollärare sitt arbete med att ta tillvara på barns intresse i förskolans utemiljö? Som 
resultaten visar, är förskollärarnas roll samt gårdens utformning viktig för barns intresse i förskolans 
utemiljö. Utemiljön på förskolan bör vara anpassad utefter barns olika behov samt att utemiljön ska 
vara varierande och bestå av olika underlag som utmanar barnen. Förskollärarnas roll i förskolans 
utemiljö har stor betydelse då förskollärarna har det sista ordet och avgör om barnens ord blir till 
handling. På så vis har förskollärarna en stor påverkan på hur barns intresse blir tillgodosett i 
förskolans utemiljö.  
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Metoddiskussion 
För att svara på syftet i undersökningen som är att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till 
förskolans utemiljö, valdes sex stycken förskollärare ut för att delta i undersökningen, eftersom de 
har kunskap och arbetar med det valda området varje dag. Därför anser vi att förskollärarnas 
information är trovärdig för vår undersökning, då de arbetar med området dagligen. För att öka 
trovärdigheten bör intervjuerna alltid utföras på samma sätt under hela undersökningen för att få 
fram trovärdig information (Thuren 2007, s. 26). Utifrån vår valda metod utfördes en intervju som 
gruppintervju där två förskollärare medverkade eftersom det fanns ont om tid, medan de resterande 
intervjuerna utfördes enskilt. Vi anser att det var bra att intervjuerna utfördes både enskilt men 
också i grupp eftersom de blev en diskussion mellan respondenterna i gruppintervjun, vilket kan ha 
påverkat vårt resultat. Men i gruppintervjun kan respondenterna ha påverkat varandra på hur de 
tänker och vad de säger, då svaren på frågorna fylldes på av varandras svar. Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (2015, s. 53) beskriver att det som kommer fram i intervjuerna inte alltid behöver 
stämma överens med det som respondenterna gör i praktiken. Därför hade det varit intressant att 
observera förskollärarna i utemiljön för att se om det stämmer överens med det förskollärarna säger 
i intervjuerna men också för att informationen till undersökningen ska bli ännu mer trovärdig. Men 
tyvärr fanns det inte tillräckligt med tid för att utföra observationer. 
 
Eftersom det var begränsad tid till undersökningen valde vi att inte utföra någon pilotstudie på 
någon förskollärare innan vi gick ut och intervjuade de utvalda förskollärarna. Efter att de två första 
intervjuerna var genomförda såg vi på respondenternas svar att de tog upp en del som inte handlade 
om förskolans utemiljö utan mer om vår närmiljö. Därför kan dessa två intervjuer ha påverkat vårt 
resultat eftersom respondenterna nämnde olika saker som handlade om närmiljön vid förskolan, 
vilket inte skulle undersökas. I missivbrevet som skickades ut till de utvalda förskollärarna stod det 
tydligt att undersökningen handlade om förskolans utemiljö samt att intervjufrågorna var utformade 
utifrån förskolans utemiljö. Vi ansåg att i början av intervjuerna skulle det framförts att det var 
förskolans utemiljö som vi ville få fram information om. I de resterande intervjuerna fick 
respondenterna information om att när vi nämner förskolans utemiljö menas förskolans utegård. 
Efter att de andra intervjuerna var genomförda sågs det att vi fick andra svar som hade med 
förskolans utegård att göra. För att öka tillförlitligheten har enbart det valda område som är relevant 
för vår undersökning berörts, genom att endast ha utgått ifrån intervjufrågorna i undersökningen. De 
svaren som kom fram utifrån de sista intervjuerna kan ha blivit påverkade av att vi berättade för 
respondenterna att det var förskolans utegård som var det intressanta i undersökningen och inte 
närmiljön till förskolan. Därför har tillförlitligheten blivit starkare under de sista intervjuerna 
eftersom respondenterna svarade på det som var relevant för undersökningen. Eriksson – Zetterquist 
och Ahrne (2015, ss. 44-45) beskriver att om forskaren inte hinner utföra en pilotstudie kan det vara 
bra att iallafall testa intervjufrågorna på sig själv, för att se vad man själv hade svarat och om det är 
det man vill få ut av respondenterna. En nackdel som vi anser om man testar intervjufrågorna på sig 
själv, är att man som skribent av arbetet vet vad man vill att respondenterna ska svara. Därför tror vi 
att om man själv hade svarat på frågorna, svarar man det som vi vill få fram och inte det som 
verkligheten säger. Det som hade varit bättre är att testa intervjufrågorna på en kompis som inte är 
deltagande i undersökningen för att se hur de svarar på intervjufrågorna.  
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Vår undersökning har avgränsats till enbart förskollärare och till två olika förskolor som ligger i två 
olika kommuner eftersom det var ont om tid att intervjua fler förskollärare i vår undersökning. 
Avgränsningen kan ha medfört att vi fick liknande svar från respondenterna eftersom kommunerna 
ligger nära varandra. Om det funnits mer tid till vår undersökning hade det varit intressant att tagit 
en kommun som ligger en bit ifrån de andra två kommunerna för att se om förskollärarna där har 
andra funderingar kring det valda området. Det hade även varit intressant att se om förskolor med 
olika inriktningar har olika syn och tankar på området. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, ss. 
34-35) förklarar att använda sig av intervjuer som metod kan ha sina nackdelar. Det är mycket att 
göra innan intervjuerna, då det ska planeras in när intervjuerna ska ske samt att frågorna ska vara 
färdiga. Därefter ska intervjuerna utföras samt efter intervjuerna ska svaren analyseras och 
kategoriseras upp. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) beskriver att det finns fördelar med 
intervjuer och en fördel är att intervjuaren inte behöver ha bestämt sig för hur många som ska 
intervjuas, utan först kan svaren analyseras och därefter ta ett beslut om vilka som ska intervjuas 
nästa gång.  

Didaktiska konsekvenser 
Respondenterna beskriver att utemiljön på förskolan bör vara varierande med olika nivåskillnader 
samt att ytan i utemiljön ska bestå av olika underlag. En av respondenterna nämner att barnen ska få 
röra sig fritt på förskolan utegård, som tillexempel i rabatter. De nämner vidare att utemiljön ska 
vara anpassad utefter barnens olika behov. Genom att ha olika underlag i utemiljön på förskolan kan 
förskollärarna arbeta med underlagens egenskaper. I exempelvis rabatterna kan förskollärarna 
plantera olika växter eller odlat olika bär som barnen kan få vara med och se processen på, från frö 
till skörd. Det är även intressant för barnen att få se hur det man själv odlat kan används till att laga 
mat eller ha egen odlade grönsaker till lunchen på förskolan. På så vis hade barnen fått en 
uppfattning om vart maten som serveras på bordet kommer ifrån.  
 
Förskollärarna nämner att förskolans utemiljö ska vara anpassad utifrån barnens behov och ålder. 
De nämner även att materialet ska vara utmanande och varierande för barnen. För att veta vilka 
behov barnen har, hade en av oss förskollärare observerat barnen i utemiljön på förskolan och sett 
vilka behov de har. Utifrån observationerna kan förskollärarna skapa utemiljön så att den är 
anpassad för barnens behov och nivå. När det gäller varierande material kan förskollärarna skapa 
eget material tillsammans med barnen för att låta de vara med och påverka men också för att se vad 
de är intresserade av. Men om det är svårt att tillverka det själva får förskollärarna ta hjälp av 
föräldrar eller andra personer som kan just det området. Om förskollärarna ser att barnen har ett 
intresse för att leka glasskiosk, får de se till att tillverka eller skapa en glasskiosk som är anpassad 
för alla barnen. Det är viktigt att förskollärarna anpassar kiosken så att alla barnen kan vara där och 
leka, även om det är barn i åldrarna 1-5 år.  
 
Resultatet visar att förskollärarna är eniga om att deras roll som närvarande förskollärare betyder 
mycket för att få kunskap om barnens intresse. Förskollärarna beskriver att de behöver vara 
uppmärksamma på vad barnen gör för att både kunna se och höra deras intressen. Barnens intressen 
stöttas av förskollärarna då de ser till så barnen får de material de är intresserade av, samt att 
förskollärarna visar intresse för barnens intresse. Förskollärarna vill stötta barnen i deras intressen 
och spinner gärna vidare på intresset i verksamheten. Vår uppfattning om hur förskollärarna kan 
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arbeta med barns intresse i förskolans utemiljö är att förskollärarna kan observera barnen och vara 
närvarande i deras lek. Detta för att få kunskap om vad barnen är intresserade av just nu. Vikten av 
att föra ett samtal med barnen anses givande då barnen kan ge förskollärarna värdefull kunskap om 
barnens intressen. Som förskollärare ska man finnas där för barnen och stötta dem i deras intressen 
med allt de kan tänkas i den mån det är möjligt. Behöver barnen någon som kommer och köper 
glass i glasskiosken då är det förskollärarens roll att göra de. Det kan vara så att barnens intressen 
kräver nya material som förskolan inte har, förskollärarnas uppgift blir då att skapa eller köpa in 
liknande material i den mån det är möjligt.  
 
Resultatet visar att förskollärarna tar hänsyn till barnens intressen och vill ge barnen inflytande i 
verksamheten. Barnens inflytande sker via barnråd samt att förskollärarna frågar barnen frågor för 
att få kunskap om vad deras åsikt är om frågan. Förskollärarna är måna om att barnen ska ha 
inflytande över förskolans utemiljö då. Detta för att utemiljön på förskolan är barnens miljö. För att 
barnen ska få inflytande i förskolans utemiljö bör förskollärarna arbeta med barnråd kontinuerligt. 
Förskollärarna ska ta hänsyn till barnens intressen som framkommit i intervjuer samt observationer 
av barnen i utemiljön. Den information som förskollärarna får ut av intervjuerna och 
observationerna ger förskollärarna en bild av vad barnen är intresserade av. På så vis kan 
förskollärarna lägga fram olika idéer om förskolans utemiljö, som barnen får vara med och 
diskutera kring. Genom att arbeta på detta vis får barnen inflytande i förskolans utemiljö.     
 
Respondenterna berättar att de deltar i barnens lek utomhus för att stötta barnen i sin lek men också 
för att få kunskap om vilka intressen barnen har. Vidare beskriver förskollärarna att vid deras 
deltagande i leken ska det enbart vara på barnens villkor. En av respondenterna betonar att det även 
sker en pedagogisk verksamhet ute, vilket innebär att förskollärarna även ska vara delaktiga i 
utomhusleken. Det som respondenterna beskriver bör förskollärarna göra. För att veta vilka 
intressen barnen har ska förskollärarna vara delaktiga i barnens lek. Utifrån det ska förskollärarna 
skapa aktiviteter som barnen tycker om och visar intresse för. Genom att utgå från barnens intresse 
blir det ett mer lustfyllt lärande för barnen. Ibland kan det vara så att barnen har svårt att komma 
igång med någon lek och då är det extra viktigt att förskollärarna är med och startar igång en lek 
som de därefter kan fortsätta på. Om barnen vill leka en spring lek kan förskollärarna vara med och 
starta igång exempelvis ”under hökens vingar kom”. När förskollärarna varit med och lekt leken ett 
tag och barnen har lärt sig leken, kan de själva fortsätta att leka leken. På så vis har förskollärarna 
varit delaktiga i deras lek och har stöttat barnen i att komma igång med en lek.  
 
Resultatet visar att respondenterna beskriver hur de arbetar med materialet i förskolans utemiljö för 
att stötta barnen i deras lek och intresse. Genom att förskollärarna stöttar barnen i sin lek med hjälp 
av material bidrar det till att barnens lek blir förhöjd och leken kan fortsätta. Respondenterna 
nämner vidare att det material som finns inne kan även användas ute, om barnen vill det. 
Förskollärarna bör arbetat på samma sätt som respondenterna säger, genom att bidra med material 
till barnens lek så att de kan fortsätta. Om det är så att barnen leker tjuv och polis, får förskollärarna 
försöka bidra med något material till barnen som har med leken att göra. Förskollärarna kan skapa 
två olika bilar, på den ena bilen står tjuv och på den andra bilen står det polis. På så vis stöttar 
förskollärarna barnen i deras lek med hjälp av material som bidrar till att leken kan fortsätta. Om det 
är så att något barn inte känner för att springa runt och leka på gården eller leka något annat, kan 
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förskollärarna fråga barnet vad hon/han vill leka med. Om barnet vill måla kan förskollärarna ta ut 
materialet som finns inne och låta barnet få måla ute istället. Detta bidrar till att förskollärarna 
tillgodoser barnets intresse samtidigt som förskollärarna stöttar barnet med hjälp av material.  

Vidare forskning 
Undersökningen erbjuder stora möjligheter till en mer fördjupande studie. Hade tiden för 
undersökningens varit längre skulle även en kvalitativ undersökning med inte bara intervju utan 
också observation genomförts. Detta för att se om de förskollärarna säger i intervjuerna stämmer 
överens med hur de arbetar i verksamheten med barns intresse i förskolans utemiljö. På så vis skulle 
studien bli mer sanningsenlig och ge undersökningen en djupdykning inom ämnet. Chansen till att 
intervjua fler förskollärare på andra förskolor i Sverige, samt förskollärare på förskolor med olika 
inriktningar hade vart intressant. Detta för att få en bredare kunskapssyn på ämnet genom att se om 
förskollärarnas syn skiljer sig beroende på vart de jobbar. Då tiden inte räckte till var detta tyvärr 
inte möjligt för oss att genomföra. Tiden för att hitta undersökningar som passar till vår studie var 
väldigt kort. Om tiden hade vart lite generösare tilltagen är chansen större till att vi hittat fler 
undersökningar som passat till vårt arbete, och på så vis hade arbetet fått en större trovärdighet.     
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vad anser du är en bra utemiljö på förskolan? 
2. Vad anser du är det viktigaste med barns intresse i förskolans utemiljö? 
3. Hur arbetar ni med förskolans utemiljö? 

- Har du något exempel? 
- Om inte, varför? 
- Om inte, hur skulle du vilja arbeta med förskolans utemiljö? 

4. Hur arbetar ni i förskolans utemiljö tillsammans med barnen? 
- Har du något exempel? 
- Om inte, varför? 
- Om inte, hur skulle du vilja arbeta i förskolans utemiljö tillsammans med 

barnen? 
5. Hur tar du tillvara och tillgodoser barns intresse i utemiljön på förskolan? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om inte, varför tillgodoser du inte på barns intresse? 
- Om inte, hur skulle du vilja arbeta med barns intresse i utemiljön? 

6. Hur arbetar ni med Läroplanen utifrån barns intresse i utemiljön? 
7. Vilka hinder anser du att det finns med att arbeta med barns intresse i förskolans 

utemiljö? 
8. Vilka möjligheter anser du att det finns att arbeta med barns intresse i förskolans 

utemiljö? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 2 
 

Hej! 

Vi heter Rebecka och Hanna och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås. Under vår 
sista termin ska vi genomföra ett examensarbete där vi valt att skriva om utemiljön på 
förskolan. Vårt syfte med undersökning är att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till 
förskolans utemiljö. Vi kommer att intervjua förskollärare från XXX samt XXX. Tiden för 
intervjun uppskattar vi kommer att ta max 30 minuter/intervju. Vi kommer vid tillåtande av 
intervjupersonen att spela in intervjun med hjälp av vår telefon.   

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 
inga obehöriga kan ta del av dem.  
 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte.  
 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas.  
 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  
 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på följande: 

Hanna Åvall       Rebecka Olsson 
Mail: XXX       Mail: XXX 
Mobilnummer: XXX      Mobilnummer: XXX 
 
Handledare: Regina Enedahl 
Mail: XXX 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Hanna Åvall och Rebecka Olsson  
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