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2 Abstract 

Title: The importance of the preschool outdoor environment for children’s social relations and 

possibility of learning 

The aim of our study is to understand the importance of the preschool outdoor environment for 

children’s social relations and possibility of learning.    

We have the following issues in our study; 

 In what way can the preschool outdoor environment and children’s social relations 

contribute to children’s possibility of learning? 

 In what way do the preschool teachers reason about how their preschool outdoor 

environment have significance on children’s social relations? 

 In what way do the preschool teachers reason about their own importance as preschool 

teachers in the preschool outdoor environment and how their preschool outdoor 

environment can contribute to children’s possibility of learning? 

 

The central theoretical assumption in the present study is the social culture theory. We also 

inspires on how Karin Hultman uses the post humanistic theory. We have a qualitative approach 

on our study and the methods we use are observations and interviews.   

 

The most important contribution of our study is that it gives an increased understanding of how 

the design of the preschool outdoor environment is significant for children’s social relations and 

possibility of learning. Our results from the study show that differences in the design of the 

preschool outdoor environment gives different prerequisites for children’s social relations and 

possibility of learning. For example; a preschool outdoor environment that contains a material 

which is not predetermined give the children more room for action and more possibilities of 

develop social relations. The increased possibilities of developing social relations also contribute 

to several possibilities of learning for the children.   

 

Keywords: Preschool, children, outdoor environment, learning, social relations 

Nyckelord: Förskola, barn, utomhusmiljö, lärande, sociala relationer  
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3 Inledning 

3.1 Bakgrund 

När vi har vistats på olika förskolor har vi lagt märke till att utomhusmiljön ofta inte värderas på 

samma sätt som inomhusmiljön i avseende på barns utveckling och lärande. Vi har även sett att 

utomhusmiljön ofta inte vidareutvecklas på samma sätt som inomhusmiljön. Vi är intresserade 

av utomhusmiljöns utformning eftersom vi utgår från att den kan ha betydelse för barns sociala 

relationer och möjligheter till lärande. I vår studie vill vi därför öka förståelsen för hur förskolans 

utomhusmiljö har betydelse för barns sociala relationer och möjligheter för lärande. I vår studie 

utgår vi från sociokulturell teori eftersom vi har en tanke om att miljön tillsammans med barns 

sociala relationer är kopplade till barns möjligheter till lärande. Vi inspireras även av 

posthumanistisk teori eftersom vi har en tanke att miljön har betydelse för barns sociala 

relationer.  

Våra bakgrundstankar kring att förskolans utomhusmiljö kan ha betydelse för barns sociala 

relationer och möjligheter till lärande överensstämmer med vad Disa Bergnéhr (2009) redogör 

för i sin studie samt för vad Turid Skarre Aasebᴓ och E. Cathrine Melhuus (2007) menar, vilket 

vi redogör för nedan. Disa Bergnéhr (2009) har i Naturen som symbol för den goda barndomen 

presenterat sin studie om hur begreppet natur framställs i tidningen Förskolan. Hon redogör i sin 

studie att när barn vistas i naturen får de möjlighet att använda alla sinnen i utforskandet och 

minnet från de upplevelserna finns kvar tills man blir vuxen. Det är även fördelaktigt för barns 

hälsa, lärande, motoriska och sociala utveckling att vistas utomhus i naturen (Bergnéhr 2009, s. 

73-74). Turid Skarre Aasebᴓ och E. Cathrine Melhuus (2007) menar i Rum för barn rum för 

kunskap att i barns socialisationsprocesser har kroppsspråket en betydande roll. Kroppsliga 

uttryck och handlingar hos barn ses därmed som en grund vid skapande av förståelse tillsammans 

med andra barn. Kroppen och den omgivande kontexten används av barn som 

kommunikationsverktyg. Barn anses vara mera kroppsligt aktiva än vuxna och det blir därmed en 

del av deras identitet (Aasebᴓ & Melhuus 2007, s. 43). Utifrån ovanstående redogörelser 

framkommer det att förskolans utomhusmiljö är betydelsefull för barns sociala relationer och 

möjlighet till lärande och det är därför av vikt att undersöka vidare. Vi har även sett att 

Skolverket (2013) lyfter fram betydelsen av miljön för barns utveckling och lärande. Ett exempel 

på detta är att ”förskolechefen och arbetslaget bör återkommande föra en dialog om planeringen 
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av och förutsättningarna för arbetet i förskolans miljö utifrån att miljön i sig är en aktiv del i 

varje barns utveckling och lärande” (Skolverket 2013, s. 23). Utifrån detta anser vi att vår studie 

är viktig för förskolans arbete. 

Det finns mycket forskning kring det undersökta ämnet förskolans miljö kopplat till barns sociala 

relationer eller till barns möjligheter till lärande. Det finns däremot inte så mycket forskning där 

betydelsen av förskolans utomhusmiljö för både barns sociala relationer och möjligheter till 

lärande belyses. Vi vill därmed genom vår studie öka förståelsen för hur förskolans 

utomhusmiljö har betydelse för barns sociala relationer och möjligheter till lärande. 

4 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att förstå betydelsen av utomhusmiljön för barns sociala relationer och 

möjligheter för lärande i förskolan.   

Våra frågeställningar är enligt följande; 

 På vilket sätt kan förskolans utomhusmiljö och barns sociala relationer skapa möjligheter 

för barns lärande? 

 På vilket sätt resonerar förskollärarna kring hur deras förskolas utomhusmiljö har 

betydelse för barns sociala relationer? 

 På vilket sätt resonerar förskollärarna kring deras egen roll i förskolans utomhusmiljö och 

hur deras förskolas utomhusmiljö skapar möjligheter för barns lärande? 

5 Begreppsdefinitioner 

Här beskriver vi olika begrepp som är relaterade till barns sociala relationer, lärande samt 

materialet utifrån hur vi använder dessa begrepp i vår studie.  

5.1 Begrepp inom sociala relationer 

De begrepp inom sociala relationer som vi presenterar är socialt samspel, inkludering och 

exkludering. 

Vi väljer att presentera Borgunn Ytterhus (2003) begrepp social samvaro eftersom vi anser att 

det innefattar detsamma som barns sociala relationer. Borgunn Ytterhus (2003) menar i Barns 

sociala samvaro – inklusion och exklusion i förskolan att social samvaro främst innebär att man 
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är fysiskt närvarande tillsammans med någon annan på samma plats. Dock är inte den fysiska 

närvaron tillräcklig men nödvändig för social samvaro. I begreppet social samvaro kan socialt 

samspel, inkludering och exkludering finnas. Med det sociala samspelet menar Ytterhus att det 

innefattar ett ömsesidigt utbyte av till exempel erfarenheter och känslor mellan de som ingår i 

samspelet. Hon menar att inkludering innebär att man känner tillhörighet och delaktighet i ett 

socialt sammanhang. Exkludering är på motsatt sätt brist på tillhörighet och känsla av ensamhet i 

ett socialt sammanhang (Ytterhus 2003, s. 17-18). Förutom social samvaro använder vi oss av 

begreppet sociala relationer i vår studie. Begreppet sociala relationer likställer vi med begreppet 

social samvaro utifrån vad Ytterhus (2003) benämner som social samvaro. 

5.2 Begrepp inom lärande 

Det begrepp som vi presenterar här är samlärande. Lev Vygoskijs (1934/1995, 1934/1999) 

begrepp inom lärande som vi använder oss av presenterar vi i avsnitten teoretiska utgångspunkter 

under rubriken Lev Vygotskij.  

Pia Williams och Sonja Sheridan (2011) menar i Barns lärande i ett livslångt perspektiv att 

samlärande ses som en viktig del i lärande. Med samlärande menar de ”lärande mellan barn, 

mellan individ och kollektiv, inom och mellan miljöer, diskurser och kulturer, och berikas av 

kulturell mångfald” (Williams & Sheridan 2011, s. 15). I vår studie utgår vi från att barn lär sig 

tillsammans med andra och i en kontext. Därmed kopplar vi det till Williams och Sheridans 

begrepp samlärande.  

5.3 Materialitet 

Karin Hultman (2011a & b) ser på materialitet som någonting som har en betydande roll i det 

ständiga utformandet av världen. Hon utgår från att människors relationer både är till andra 

människor och till icke mänskliga komponenter såsom leksaker och miljöer. När mänskliga och 

icke mänskliga aktörer interagerar skapas agens. Med att det skapas agens menas att det skapas 

ett handlande. Aktörskapet är därmed aldrig solitärt (Hultman 2011a & b). 

6 Teoretiska utgångspunkter 

Vår centrala teoretiska utgångspunkt är sociokulturell teori. Inom den sociokulturella 

teoribildningen använder vi oss av Lev Vygotskijs (1934/1995, 1934/1999) och Pia Williams 

(2006) utgångspunkter. Vi använder oss av Vygotskij (1934/1995, 1934/1999) eftersom han 
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menar att barn lär med hjälp utav en mera kompetent annan, vuxen eller barn, i en samspelande 

kontext. På så sätt har miljön betydelse för barns sociala relationer och möjligheter för lärande. 

Vi använder oss av Williams (2006) eftersom hon menar att barn lär tillsammans och med hjälp 

av varandra. På så sätt är barns sociala relationer kopplade till möjligheter till lärande. Vi 

inspireras även av Karin Hultmans (2011a & b) användning av posthumanistisk teori. Hultman 

menar att subjektet inte är avskilt från omgivningen och därmed kan omgivningen ses som en 

faktor kopplad till barns sociala relationer och möjligheter till lärande.  

6.1 Sociokulturell teori 

Roger Säljö (2000) menar i Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv att det centrala 

inom sociokulturell teori är att människans handlingar utgår från människans egna erfarenheter 

och vad som anses vara godtagbart eller möjligt i den aktuella kontexten. Med kontexten menas 

den kulturen och det samhälle man befinner sig i. Inom den sociokulturella teoribildningen är det 

även intressant hur man tillägnar sig kunskap eftersom att samspelet mellan det individuella och 

det kollektiva ses som en viktig del i lärandet. På det sättet att den kollektiva kunskapen hos 

människor regenereras samt vilka delar av den kollektiva kunskapen som varje enskild människa 

kommer att klara av. Detta kollektiva lärande anses ske hela tiden och det anses även att man lär 

sig olika saker i olika situationer (Säljö 2000, s. 18, 47, 128). 

6.1.1 Lev Vygotskij 

Vi använder oss av Lev Vygotskij (1934/1995, 1934/1999) eftersom han menar att barn lär med 

hjälp av en mera kompetent annan i samspel med kontexten vilket sker i den närmaste 

utvecklingszonen. Detta begrepp ser Vygotskij som centralt inom lärande. Lev Vygotskij 

(1934/1999) menar i Tänkande och språk att begreppet den närmaste utvecklingszonen innebär 

att barnet befinner sig i en zon där den annalkande kunskapen finns. Med den närmsta 

utvecklingszonen menas att barnet måste ges utmaningar utifrån sin egen nivå och i samspel med 

en mer kompetent annan. När den vuxne och barnet samspelar sker en systematisk överföring av 

kunskap till barnet. Barnet är alltid kompetent att genomföra mer i samarbete än på egenhand. 

Det barnet kan genomföra är kopplat till barnets egen utveckling och barnets intellektuella 

möjligheter. Vygotskij menar att utvecklingen påverkas av inlärning där samarbete sker med 

hjälp av imitation, detta är något som sker inom den närmaste utvecklingszonen. Därmed innebär 

imitation ett lärande som sker när barnet befinner sig i ett socialt sammanhang. Således menar 
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Vygotskij att imitation är nödvändig för att inlärning ska kunna möjliggöras (Vygotskij 

1934/1999 s. 254-256, 328-334). 

Säljö (2005) tolkar Lev Vygotskijs (1896-1934) i Boken om Pedagogerna. Vygotskij menar att 

människan utvecklas till en tänkande, kännande och kommunicerande individ genom sina sociala 

och kulturella erfarenheter tillsammans med andra. Den sociokulturella teoribildningen har 

uppkommit genom bland annat Vygotskijs tankar om hur människan utvecklas. Det innebär att 

barnets utveckling bestäms av sociokulturella faktorer så snart som det börjar kommunicera. 

Mediering är ett grundläggande antagande inom sociokulturell teori som innebär att människan 

använder redskap för att hantera och tolka världen. Grunden för människans kunskap att hantera 

medierande redskap bygger på de högre psykologiska funktionerna. Dessa funktioner innefattar 

hur vi lär oss att lösa problem, kommunicera samt förstå oss själva och andra. Vygotskij menar 

att det finns två olika redskap, dels fysiska, dels psykologiska. Den sociokulturella utvecklingen 

har lett till att människor har tillverkat en mängd hjälpmedel eller redskap som används i vårt 

dagliga görande. Mängden artefakter människan använder sig av har betydelse för dess 

utveckling och lärande. Psykologiska redskap som exempelvis språket ses som nödvändiga för 

människans tanke och kommunikationsprocess. I människors samspel med varandra skapas 

sociala erfarenheter som genom språket medieras. Enligt Vygotskij möjliggörs utveckling och 

lärande genom alla former av interaktion (Säljö 2005, s. 111-125).  

Lev Vygotskij (1934/1995) menar i Fantasi och kreativitet i barndomen att det som skapas i 

fantasin hos en människa alltid grundar sig i delar från verkligheten och därmed redan finns i den 

personens tidigare erfarenheter. Han skriver vidare att med kreativitet menas nyskapande oavsett 

om det är en yttre eller inre konstruktion. Fantasi för Vygotskij är förmågan till kreativitet som är 

kopplat till verkligheten på olika sätt (Vygotskij 1934/1995, s. 9-11, 17). 

6.1.2 Pia Williams 

Vi använder oss av Pia Williams (2006) eftersom hon menar att barns sociala relationer är 

viktiga för lärande. Pia Williams (2006) redogör i När barn lär av varandra - samlärande i 

praktiken för vad och på vilket sätt barn lär av varandra. Hon redogör även för vilka 

förutsättningar barns samlärande ges i förskolan och skolans miljö. Hon använder sig av 

begreppen Cooperative learning och Peer collaboration. Cooperative learning innebär att 

förutsättningar för lärande finns i en barngrupp bestående av barn med olika kunskaper och 
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färdigheter som löser problem med hjälp av varandras olika kompetenser. Peer collaboration 

innebär att barn som befinner sig på samma kunskapsnivå arbetar tillsammans genom att 

kommunicera för att lösa helt nya problem (Williams 2006).  

6.2 Posthumanistisk teori 

Enligt Karin Hultman (2011a & b) innebär posthumanistisk teori att relationen mellan subjektet 

och miljön inte kan ses som tydligt avgränsande (Hultman 2011a & b). 

6.2.1 Karin Hultman 

Vi inspireras i vår studie av Karin Hultmans sätt att se på miljön som icke avgränsad från 

subjektet. Hultman (2011a & b) utgår från posthumanistisk teori. Hon beskriver begreppet det 

kontextuella subjektet vilket innebär att subjektet inte kan ses som åtskilt från miljön utan 

subjektet blir till i relation till miljön. Hon skriver vidare att människors relationer både är till 

andra människor och till icke mänskliga komponenter såsom leksaker och områden. Hon ser 

materialitet som någonting som har en betydande roll i det ständiga utformandet av världen. När 

mänskliga och icke mänskliga aktörer interagerar skapas agens, aktörskapet är därmed aldrig 

solitärt (Hultman 2011a, s. 160-163, Hultman 2011b).  

Sammanfattningsvis i våra teoretiska utgångspunkter använder vi oss av sociokulturell teori för 

att belysa sociala relationers betydelse för barns möjlighet till lärande. Vi använder oss även av 

posthumanistisk teori för att visa att miljön och subjektet är sammanflätade. Utifrån dessa teorier 

ser vi på förskolans utomhusmiljö som betydande för barns sociala relationer och möjligheter till 

lärande när vi använder oss av dessa i vår analys.  

7 Tidigare forskning 

Det forskningsfält som är relevant för vår studie är områdena förskolans miljö, barns sociala 

relationer och lärande. Det finns mycket forskning kring förskolans miljö kopplat till barns 

sociala relationer eller till barns möjligheter till lärande. Det finns däremot inte så mycket 

forskning där förskolans utomhusmiljös betydelse för både barns sociala relationer och 

möjligheter till lärande belyses. Vi vill därmed genom vår studie öka förståelsen för hur 

förskolans utomhusmiljö har betydelse för både barns sociala relationer och möjligheter till 

lärande. 
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7.1 Tidigare forskning inom områdena miljö, barns sociala relationer och lärande 

Den tidigare forskningen vi använder oss av i vår studie är relevant eftersom den tar upp att 

förskolans miljö är betydande för barns sociala relationer och barns utveckling och lärande. 

Carina Berkhϋizen (2014) behandlar alla tre områdena miljö, barns sociala relationer och lärande 

tillsammans, övriga behandlar endast en eller två av områdena. Carina Berkhϋizen (2014) 

presenterar i sin avhandling De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården vilka 

möjligheter förskolegården ger för de yngsta barnen att ingå i språkutvecklande samspels 

kontexter. Hon menar att barns möjlighet till att delta i en samspelande kontext utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv kan bidra till deras språkliga utveckling. Resultaten från studien visar 

att deltagandet i interaktion med andra människor påverkar språkutvecklingen. Hon menar även 

att förskolegårdens aktörer och fysiska miljö enade är betydande i samspelssammanhanget. 

Kombinationen av dessa faktorer möjliggör de yngsta barnens interaktion med aktörer på 

förskolegården i form av ömsesidig kommunikation (Berkhϋizen 2014). Vidare redogör Pia 

Björklid (2005) i sin kunskapsöversikt Lärande och fysisk miljö- kunskapsöversikt om samspelet 

mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola för hur den fysiska miljön med angränsande 

utemiljöer har betydelse för lärande processer såsom den framställs i olika forskningsprojekt. 

Med den här kunskapsöversikten vill författaren bidra till en ökad förståelse av den fysiska 

miljöns betydelse i barns lärande processer. Hon vill även bidra till att utveckla undervisningen 

om den fysiska miljön i samspel med lärande. Björklid kommer i sin kunskapsöversikt fram till 

att lärande sker hela tiden, det vill säga oberoende av tid och plats. Hon redogör vidare för att 

den fysiska miljön är central för barns utveckling. Speciellt för yngre barn ses en tillåtande fysisk 

miljö innehållande kroppsligt och sinnligt utforskande som viktigt (Björklid 2005). I 

avhandlingen Barns kamratrelationer i förskolan – samhörighet tillhörighet utanförskap vänskap 

redogör Fanny Jonsdottir (2007) för sin kartläggning över barns sociala relationer. Denna 

kartläggning gör hon eftersom hon menar att det är i förskolan som barns sociala interaktioner 

med andra barn i huvudsak sker och att barns goda sociala relationer med andra barn och vuxna 

ligger till grund för deras mångsidiga utveckling. Syftet med hennes studie är att se om förskolan 

som miljö bidrar till alla barns möjlighet till skapande av gynnsamma sociala relationer med 

andra barn. Det resultat som framkommer är att det finns ett samband mellan barns uppfattning 

om sina sociala relationer och pedagogernas uppfattning om barnens sociala egenskaper och 

färdigheter. Detta är i sin tur betydande för barns relationsutveckling med andra barn (Jonsdottir 
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2007). I avhandlingen Förskolan som mötesplats - barns strategier för tillträden och 

uteslutningar i lek och samtal redogör Britt Tellgren (2004) för på vilket sätt barn skapar och 

upprätthåller kamratrelationer med varandra samt hur avbrott av relationer sker på förskolan. 

Hennes fokus i studien är att interaktionen ses som aktivt meningsskapande och socialiserande. 

En av hennes utgångspunkter i studien är att förskolan är en meningsskapande kontext där 

barnen ses som aktiva i det gemensamma samspelet (Tellgren 2004). 

7.2 Tidigare forskning inom området miljö 

Den tidigare forskningen vi använder i vår studie är även relevant eftersom den tar upp 

materialets och miljöns betydelse för barns sociala relationer och medskapande. Fredrika 

Mårtensson (2004) redogör i sin avhandling Landskapet i leken – en studie av utomhuslek på 

förskolegården för hur barn använder sig av den fysiska miljön under utomhusleken. Hon har i 

sin studie undersökt utomhuslek på förskolegården och kommit fram till att hur lekredskapen är 

placerade i miljön är av stor vikt för hur lekredskapen används i barns utomhuslek. Hon skriver 

vidare att trots att barn vistas i allt större utsträckning på förskolan och i dess utomhusmiljö 

verkar planeringen av densamma blivit kraftigt eftersatt. Hon menar att en mer omfattande lek 

kan visa att utomhusmiljön skapar möjlighet för att ge barn medskapande i sin utomhusmiljö. 

Hon menar att yngre barn har ett behov av en nära kontakt med den fysiska miljön för att kunna 

uttrycka sig och att även äldre barn kan dra fördel av detta (Mårtensson 2004). Karin Engdahl 

(2014) redogör i sin avhandling Förskolegården - En pedagogisk miljö för barns möten, 

delaktighet och inflytande för hur barns möten visar sig i förskolans utomhusmiljö. Hon redogör 

även för på vilket sätt barns delaktighet och inflytande visar sig i förskolans utomhusmiljö. 

Studien visar att i flertalet sociala situationer kan även de yngsta barnen ses som aktiva och 

kompetenta. Denna förmåga är starkt kopplad till de miljöer där barnen befinner sig i. I studien 

framgår det även att barn gör motstånd gentemot kamrater då de vill försvara områden eller 

konkreta lekredskap. Hon skriver vidare att det är viktigt att barn ges möjlighet att möta olika 

material och olika miljöer. Framförallt material som ses som öppet då det ger barnen möjlighet 

till att omvandla materialet så att det passar dem själva (Engdahl 2014). Vidare redogör Sofia 

Eriksson Bergström (2013) i sin avhandling Rum barn och pedagoger - om möjligheter och 

begränsningar i förskolans fysiska miljö för hur barns handlingsutrymme relaterar till förskolans 

fysiska miljö. Tyngdpunkten för studien är barns sociala relationer, den fysiska miljön och 

pedagogerna. Ett resultat hon kommer fram till i sin avhandling är att utformningen av miljön är 
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betydande för en rad faktorer, som exempelvis barns samspel med varandra och barns 

handlingsutrymme. Hon kommer även fram till att pedagogers strukturerande och kontrollerande 

av miljön och materialet påverkar barnens möjligheter till handlingsutrymmen. Ytterligare en 

aspekt som hon kommer fram till är att i miljöer med okodat så kallat öppet material skapar barn 

oftare kollektiva lekar och variationen i barns handlingserbjudanden ökar även i kontakten med 

dessa neutrala material. Hon påvisar även att barns handlingsutrymme existerar och inte är 

begränsat i den omfattning som man kan tro (Eriksson Bergström 2013).  

Slutligen använder vi oss även av Karin Hultman (2011b) som tidigare forskning. Vi använder 

även Karin Hultman (2011a & b) som en del i våra teoretiska utgångspunkter där vi presenterar 

henne mera ingående. I korthet menar Karin Hultman (2011b) i sin avhandling Barn, linjaler och 

andra aktörer - Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialitet i förskola/skola 

att subjektet inte är avskilt från miljön utan subjektet blir till i relation med miljön (Hultman 

2011b). 

8 Metod 

För att få en ökad förståelse hur förskolans utomhusmiljös har betydelse för barns sociala 

relationer och möjligheter till lärande använder vi oss av en kvalitativ metod med en etnografisk 

ansatts i vår studie. Vi använder två metoder, observationer och intervjuer, för att på så sätt få 

olika synvinklar kring vårt syfte.  

8.1 Kvalitativ metod 

Vi använder oss av kvalitativ metod för att på så sätt kunna erhålla kunskap om hur de 

undersökta förskolornas utomhusmiljö har betydelse för barns sociala relationer och möjlighet 

till lärande. Anledningen till att vi använder oss av en kvalitativ studie är att vi vill få en djupare 

kunskap i ämnet genom att undersöka ett fåtal förskolor. Göran Ahrne och Peter Svensson 

(2015) menar i Handbok i kvalitativa metoder att kvalitativa metoder är ett övergripande begrepp 

som är uppbyggd av intervjuer, observationer eller analys av text (Ahrne & Svensson 2015, s. 9-

10).  

8.1.1 Observationer 

Den första materialinsamlingsmetod som vi använder oss av i vår studie är etnografiskt 

inspirerade observationer. Genom observationer försöker vi att besvara hur förskolans 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/342005272c/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/342005272c/
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utomhusmiljö kan ha betydelse för barns sociala relationer och möjligheter för lärande. Vi 

använder oss av observationer för att vi själva vill bilda oss en uppfattning av miljön som vi ska 

undersöka och de aktörer som vistas i den. Både Birgitta Kullberg (2004) i Etnografi i 

klassrummet och Philip Lalander (2015) i Handbok i kvalitativa metoder menar att det centrala 

inom etnografi är att få en insyn i andra människors perspektiv på tillvaron och sätt att leva. 

Observationer är en av många metoder man kan använda sig av i etnografiska studier (Kullberg 

2004, s. 11-12, Lalander 2015 s. 93). Lalander (2015) menar vidare att observationer med fördel 

kan göras genom att besöka det fält som man vill erhålla kunskap om. Lalander menar även att 

forskaren kan utföra en observation på olika sätt genom att bestämma hur mycket hen vill delta i 

det som händer vid själva observationen (Lalander 2015 s. 93, 100). I Vetenskapsteori och metod 

för lärare menar Christer Stensmo (2002) att åskådande observation innebär att man intar en 

tvåställig relation vilket innebär att man observerar på distans, där den observerade är sändare 

och observatören är mottagare. Vid denna typ av observation används ofta observationsschema 

där man redan innan har bestämt vilka kategorier som man ska observera (Stensmo 2002, s. 97-

98). I Förskollärarens metod och vetenskapsteori menar Karin Franzén (2014) att man använder 

sig av icke-deltagande observationer när man utgår från någonting specifikt som ska observeras. 

Man befinner sig då vid sidan av och observerar utan att delta i det som sker. I en deltagande 

observation deltar man själv i forskningsobjektet (det som ska observeras) (Franzén 2014, s. 62).  

8.1.2 Intervjuer 

Den andra materialinsamlingsmetoden vi använder oss av i vår studie är intervjuer. Syftet med 

våra intervjuer är att få syn på hur förskollärarna själva uppfattar förskolans utomhusmiljö, barns 

sociala relationer och möjligheter till lärande samt hur de resonerar kring sin egen roll. Vi 

använder oss av intervjuer därför att vi vill ha möjlighet till en nära kontakt och även kunna 

komplettera materialet vid behov. Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) menar i 

Handbok i kvalitativa metoder att intervju indikerar ett ömsesidigt utbyte av olika uppfattningar. 

Verkligheten ser dock annorlunda ut där intervju mera bygger på att ena parten erhåller 

information från den andra. Genom intervjuer kan man erhålla information om sociala 

förhållanden samt människors känslor och erfarenheter. Något man ska ha i beaktande är att en 

intervju endast är resultatet från ett samtal knuten till en viss tid och plats och den bör därför 

kompletteras med andra metoder. Vidare menar de att fördelen med kvalitativa intervjuer är att 

man kan anpassa följden på frågorna och även innehållet i dem till situationen. Vid en kvalitativ 
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intervju kan frågorna variera mellan fasta och öppna frågor i den utsträckning man själv väljer. 

Detta kan bidra till att man får en bredare bild och fler nyanser av fenomenet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34-38, 54). Runa Patel och Bo Davidsson (2011) i 

Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en undersökning menar 

att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och få information om hur ett fenomen 

uppfattas. Kvalitativa intervjuer kännetecknas ofta av att de har en låg grad av strukturering, 

detta medför att intervjupersonerna kan välja egna ord att besvara frågorna med. Man kan även 

använda sig av en intervju med hög strukturering vilket innebär att frågorna ställs i en bestämd 

ordning. Vid semistrukturerade intervjuer innebär det att temat/teman som ska beröras är fasta 

men personen som intervjuas har stor frihet i hur de svarar (Patel & Davidsson 2011, s. 81-82). 

8.2 Urval 

Vi genomför vår studie på två olika förskolor. Det som vårt urval av förskolor grundar sig på är 

att vi vill få en variation med avseende på förskolans utomhusmiljö för att på så sätt få en bredare 

bild av hur förskolans utomhusmiljö kan ha betydelse för barns sociala relationer och möjligheter 

till lärande. Därför väljer vi förskolor som skiljer sig åt beträffande utomhusmiljöns utformning 

på det sättet att den ena förskolan har en mer traditionell utomhusmiljö med fasta lekmaterial 

såsom gungor och rutschkana till skillnad från den andra förskolan som inte har det. 

Anledningen till att vi undersöker två förskolor är att vi anser att den omfattningen blir tillräcklig 

för det vi vill undersöka. Vi väljer att intervjua två förskollärare på respektive förskola eftersom 

vi anser att den omfattningen blir tillräcklig för det vi vill undersöka. Anledningen till att vi 

väljer förskollärare är för att de är ytterst ansvariga för förskolans pedagogiska verksamhet och 

även för barns utveckling och lärande. De förskollärare som vi intervjuar tillfrågas av 

förskolecheferna på respektive förskola.  

8.3 Genomförande 

Här presenterar vi hur vi genomförde vår studie.  

Vi kontaktade förskolecheferna på de två förskolorna som vi tänkt besöka via e-post och fick 

bekräftat att vi kunde utföra vår studie hos dem. Vi skickade sedan ut ett informationsbrev till 

förskolecheferna som de vidarebefordrade till barnens vårdnadshavare (se bilaga 1). Vi skickade 

även ut information och samtyckesbrev till förskolecheferna som de vidarebefordrade till de 
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förskollärare som skulle intervjuas (se bilaga 2). Vi sammanställde intervjufrågor som vi även 

skickade ut i förväg (se bilaga 3).  

I våra intervjuer använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Vi använde 

oss av det för att kunna hålla oss inom det specifika ämnet och samtidigt ge intervjupersonerna 

möjlighet att tala fritt eftersom vi ville ha så mycket material som möjligt. Varje intervju 

genomfördes på ungefär en halvtimme. Under intervjun delade vi upp arbetet på det sättet att en 

ställde frågor och den andra antecknade. Detta gjorde vi för att den som intervjuade skulle kunna 

behålla fokus på den som intervjuades och därmed kunna få en nära kontakt. Men också för att 

den som antecknade endast skulle behöva ha fokus på skrivandet. Vi spelade in intervjuerna för 

att inte missa delar i intervjun och även få möjlighet till att lyssna igenom materialet flera 

gånger. Innan vi spelade in intervjuerna frågade vi de som intervjuade om godkännande. Vi 

transkriberade intervjuerna. Vi gjorde sedan ett urval i materialet för att på så sätt få fram 

relevant material till våra frågeställningar. Detta material använde vi sedan i analys och 

resultatdelen. Därefter gjorde vi redaktionella korrigeringar i den valda texten såsom stavfel och 

meningsuppbyggnad. Vi gjorde även en omskrivning från tal till sammanhängande text.  

Huvudfokus i våra observationer var förskolans utomhusmiljö, barns sociala relationer och barns 

möjligheter till lärande. Vi använde oss av åskådande observationer eftersom vi inte har deltagit 

aktivt vid observationerna. Våra observationer bestod av att vi oundvikligen alternerade mellan 

rollen som åskådande observatör och deltagande observatör eftersom det var oundvikligt att inte 

samverka med barnen i vissa situationer. Vi genomförde observationer vid fyra tillfällen på 

respektive förskola. Varje tillfälle var cirka två timmar långt. Vid dessa tillfällen observerade vi 

olika situationer. Dessa situationers längd var i storleksordningen 5 till 20 minuter beroende på 

vad barnen gjorde vid respektive situation. Vi hade tänkt att använda ett observationsschema 

men när vi genomförde observationerna märkte vi att det var svårt att använda flera olika 

dokument samtidigt. Det var lättare att skriva det vi såg i en loggbok som sammanhängande text 

än i observationsschemats tabellform. Vi förde därför endast loggbok över våra observationer 

genom att skriva ner delar av det vi såg med egna ord. Dessa observationer skrev vi sedan ned i 

ett separat dokument. Vi systematiserade materialet genom att dela in observationerna i grupper 

och sedan gjorde vi ett urval ur det för att på så sätt få fram relevant material till studiens syfte 

och frågeställningar. Vi använde oss sedan av det materialet i analys och resultatdelen. 
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Vi fördelade arbetet mellan oss på så sätt att vi utförde allt arbete tillsammans såsom inläsning av 

material, planering, utförande av observationer och intervjuer samt textbehandling. Vid 

textskrivandet och bearbetning av empirin så deltog båda två i processen hela tiden men vi 

alternerade vem som satt bakom tangentbordet.  

8.4 Validitet 

Patel och Davidsons (2011)  menar att det är viktigt att studien har god validitet det vill säga att 

man undersöker det man har för avsikt att undersöka. I kvalitativa studier eftersträvar man att ha 

en god validitet under hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2011, s. 102-107). Genom 

Patel och Davidsons (2011) resonemang menar vi att en god validitet hjälper till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar eftersom man genom validering systematiskt under hela 

forskningsprocessen ser till att man undersöker det man har för avsikt att undersöka. Vi har i vår 

studie försökt att uppnå en god validitet i hela vår forskningsprocess. Detta genom att 

exempelvis välja metoder som vi anser kan besvara vårt syfte och frågeställningar. Patel och 

Davidson (2011) menar vidare att validitet kan uppnås genom att bland annat använda så kallad 

triangulering. Triangulering kan innebära att man använder flera olika datainsamlingsmetoder för 

att få möjlighet till en bredare tolkning. Det kan även innebära att man använder flera olika 

datakällor såsom olika personer eller platser där det studerade fenomenet finns för att på så sätt 

få en variation som senare kan tolkas (Patel & Davidson 2011, s. 102-107). För att få en ökad 

validitet använder vi oss av triangulering i vår studie. För det första genom att vi använder två 

olika insamlingsmetoder, intervju och observationer, för att kunna få flera synvinklar kring 

förskolans utomhusmiljö. För det andra genom att vi använder olika datakällor då vi i vår studie 

besöker två förskolor och intervjuar fyra stycken förskollärare. 

8.5 Kritiska aspekter 

En kritisk aspekt vid intervjuer som vi tidigare har nämnt är att Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) menar att en intervju är knuten till en viss kontext som alltid har en påverkan på utfallet 

av intervjun och intervjuer bör därför kompletteras med andra metoder som till exempel 

observationer (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015). Vi väljer därför att komplettera våra 

intervjuer med observationer. Om man endast använder sig av intervjuer kan det innebära att 

informanterna kan vilja försköna verkligheten vilket kan ses som en kritisk aspekt. En annan 

kritisk aspekt som uppkom vid våra observationer är att det är viktigt att vara medveten om sina 
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förkunskaper. Den syn jag har vilka “glasögon” jag har på mig, vid mina observationer påverkas 

av vilka förkunskaper jag har. Vi har båda olika förkunskaper utifrån våra personliga 

erfarenheter från förskolan, sociala relationer och barns lärande vilket speglar hur vi uppfattar det 

vi observerar.   

8.6 Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning framgår det vilka forskningsetiska krav som man måste följa när man genomför en 

studie. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ska alltid forskningskravet ställas 

emot individskyddskravet när beslut tas om en ny studie ska genomföras eller inte. Med 

forskningskrav menas att redan befintliga kunskaper ska utvecklas och fördjupas och att en 

förbättring av metoder sker. I individskyddskravet ingår informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 1990). I informationsbrevet till 

vårdnadshavare samt i informations och samtyckesbrevet till de intervjuade delgav vi 

individskyddkravet. Vi valde att inte fullt ut följa samtyckeskravet i brevet till vårdnadshavarna 

genom att vi endast delgav information om studien och en möjlighet att meddela oss om deras 

barn inte vill delta. Vi anser att det inte var genomförbart att ta in samtycke från alla barn och 

personal som vistas på de två förskolorna eftersom det är närmare 200 personer som innefattas. 

Det etiska övervägande vi gjorde i detta beslut innefattar dels att vi endast observerar barnen som 

en grupp när de ingår i den studerande utomhusmiljön och att vi inte samlar in information om 

vem eller vilka som gör vad. Vidare så anser vi att det som vi observerar inte är av någon etisk 

känslig karaktär för de personer som ingår.  

När vi presenterar materialet från vår studie väljer vi att inte låta de intervjuades kön, etniska 

bakgrund, sexuella läggning, social bakgrund eller ålder framgå därför att vi vill anonymisera 

materialet så mycket som möjligt samt att vi inte vill att dessa faktorer ska bidra till en värdering 

av det som framkommer. Vi anonymiserar materialet genom att vi använder oss av könsneutrala 

fingerade namn på de intervjuade för att undvika att svaret värderas utifrån personens kön. De 

könsneutrala namn vi använder på förskollärarna som vi intervjuar är Kim, Sam, Alex och Mio. 

Vi använder endast svenskklingande flicknamn på barnen i observationerna för att barnens 

aktiviteter inte ska kunna värderas efter kön eller etnicitet. Vi benämner de vuxna som 

förekommer i observationerna som pedagog. Vi anonymiserar därmed materialet eftersom det då 
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tydligt framkommer att namnen är fingerade. Vi använder oss även av fingerade namn på 

förskolorna.  

9 Analys och resultat 

I denna del presenteras analysen av vårt empiriska material utifrån sociokulturell teori som 

innebär att mellanmänsklig interaktion är en förutsättning för att lärande ska bli möjligt. Inom 

denna teori använder vi oss av Pia Williams (2006) och Lev Vygotskij (1934/1995, 1934/1999). 

De begrepp som vi använder oss av vid analysen av vår empiri är Vygotskijs begrepp närmaste 

utvecklingszonen och mediering samt Williams användning av begreppet samlärande. Inom 

posthumanistisk teori använder vi oss av hur Karin Hultman (2011a & b) förstår begreppet 

materialitet. Utifrån denna synvinkel ses subjektet och miljön som sammanflätade. Den tidigare 

forskning vi använder oss av inom ämnet vid vår analys är Berkhϋizen (2014), Björklid (2005), 

Engdahl (2014), Eriksson Bergström (2013), Hultman (2011b), Jonsdottir (2007), Mårtensson 

(2004) och Tellgren (2004). Utgångspunkten för analysen är att förskolans utomhusmiljö har 

betydelse för barns sociala relationer och möjligheter till lärande. Analysen är uppdelad i fyra 

delar. Den första delen innefattar en beskrivning av de olika förskolorna och deras utomhusmiljö. 

Den andra delen innefattar sociala relationer där vi visar på vilket sätt barn interagerar med 

varandra i förskolans utomhusmiljö samt hur förskollärarna ser på utomhusmiljön i relation till 

barns sociala relationer. Den tredje delen innefattar hur förskolans utomhusmiljö och barns 

sociala relationer kan skapa möjligheter för lärande samt hur förskollärarna ser på barns 

möjligheter till lärande i förskolans utomhusmiljö. Den fjärde delen innefattar vilken betydelse 

pedagogens roll har i förskolans utomhusmiljö för sociala relationer och möjligheter till lärande. 

9.1 Beskrivning av de olika förskolorna och deras utomhusmiljö 

För att få en tydligare bild av de två förskolorna och deras utomhusmiljöer görs en inledande 

beskrivning av dessa.  

9.1.1 Förskolan Vargen 

På förskolan Vargen går ungefär 100 barn. Barnen är uppdelade på sex avdelningar. På ena sidan 

av förskolan är det tre avdelningar för de yngre barnen och på den andra är det tre stycken 

avdelningar för de äldre barnen. På förskolan Vargen intervjuar vi Kim som arbetar med de äldre 

barnen och Sam som arbetar med de yngre barnen.  
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Förskolan Vargens har en traditionell utomhusmiljö med fasta lekmaterial såsom gungor och 

rutschkana. Utomhusmiljön består av fyra olika gårdar. Det finns en gård för de yngre barnen ett 

- tre år, en gård för de äldre barnen tre – fem år samt två stycken skogsgårdar. Underlaget på 

gården för de yngre barnen består av sand, asfalt och lite gräs. Det finns en basketkorg, ett 

skärmtak, flera förvaringslådor och picknickbord. Det finns ett stort förråd som används till 

cykelförvaring. Det finns en sandlåda med ett fast bord, pallar och en bänk. Det finns ytterligare 

en sandlåda med en rutschkana/klätterställning i två våningar, en träbåt med mast, en bil av trä 

samt en gungleksak med fjäder under. Underlaget på gården för de äldre barnen består av sand, 

asfalt och lite gräs. Det finns tre större förrådshus. På ett av förråden finns en klättervägg. Det 

finns flera förvaringslådor och picknickbord. Mitt på gården finns en stor inhägnad sandlåda med 

två gungor. Det finns ytterligare sandlådor, en med en träbåt i, en med en liten rutschkana och 

två gungdjur samt en med ett fast bord. Det finns även en gungbräda med två platser, två bilar 

och en kompisgunga på gården. Den gården som består av kuperad skogsterräng är i direkt 

anslutning till de två andra gårdarna. Där finns det pallkragar för plantering, ett picknickbord, 

stora stockar och småhus med klättergrepp på sidan. Det finns en hög med smala stockar och 

plaströr. I en slänt finns en konstruktion med flera däck i två rader och två rep fastsatta på två 

stolpar.  

9.1.2 Förskolan Tussilagon 

På förskolan Tussilagon går ungefär 60 stycken barn. Barnen är uppdelade på fyra avdelningar 

från de yngsta upp till de äldsta barnen. På förskolan Tussilagon intervjuar vi Alex och Mio som 

arbetar i samma utomhusmiljö.  

Förskolan Tussilagon har en utomhusmiljö som innehåller flera material som kan ses som öppet. 

Med öppet material menas att det inte är förutbestämt vad det ska användas till, exempel på detta 

är plankor och träkuber. Förskolan Tussilagon utomhusmiljö består av två olika gårdar. Det är en 

gård som alltid finns tillgänglig för alla barn på förskolan och den andra gården är öppen ibland. 

Den andra gården är kuperad och mer skogslik. Den första gården är i två nivåer och underlaget 

består av asfalt, sand och jord där finns det flera buskar, träd, större stenar och stubbar. På den 

nedre nivån finns det två stycken sandlådor med tillhörande förvaringslådor. Det finns även ett 

trädäck med två picknick bord på. Det finns en inhägnad del med pallkragar som används för 

odling. Det finns en båt och flera lådor samt tillgängligt material såsom rockringar, krattor, 
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vattenkannor plankor och träkuber i olika storlekar. Det finns en grillplats med bänkar runt 

omkring. Det finns klättergrepp uppsatta på en mur. På den övre nivån av gården finns det en 

större öppen yta. På den skogslika gården är terrängen kuperad. Det finns en sluttning bestående 

av bland annat stubbar och träd. Mellan träden är det rep dragna i ett asymmetriskt mönster. Det 

sitter även däck i en lång rad upp för slänten. På den skogslika gården finns det även plankor i 

olika längder och bildäck. Det finns även en eldstad med träbänkar runt omkring. I en annan 

slänt på den skogslika gården står det träd på rad med rep dragna i två nivåer. I slutet av gården 

finns det även en fyrkantig konstruktion med tak. 

9.2 Sociala relationer  

Vi behandlar i denna del av analysen på vilket sätt förskolans utomhusmiljö och barns sociala 

relationer kan skapa möjligheter för barns lärande samt hur förskollärarna Kim, Sam, Alex och 

Mio resonerar kring hur deras förskolas utomhusmiljö har betydelse för barns sociala relationer. 

Vi använder oss av Ytterhus (2003) begrepp social samvaro, inkludering och exkludering samt 

Williams (2006) användning av begreppet samlärande för att förstå förskolans utomhusmiljös 

betydelse för barns sociala relationer och möjligheter till lärande. 

9.2.1 Förskollärarnas resonemang kring barns sociala relationer 

För att få en tydligare bild av hur förskollärarna ser på barns sociala relationer presenteras här 

deras resonemang kring begreppet. Detta för att vi anser att förskollärarnas syn på barns sociala 

relationer är relaterat till hur de senare i analysen resonerar kring barns sociala relationer i 

samband med lärande och utomhusmiljö.   

I förskollärarnas resonemang lyfts tre centrala aspekter kring barns sociala relationer fram. Den 

första aspekten är att sociala relationer sker både mellan barn och mellan barn och vuxna. En 

andra aspekt som lyfts fram i Kims resonemang är att det är viktigt att vara medveten om barns 

sociala relationer när man organiserar förskolans verksamhet. Kim tycker att det är viktigt att 

vara medveten om att sociala relationer i förskolan är organiserat utifrån att barnen ska vara på 

förskolan eftersom att barnen inte själva har valt hur förskolans gruppkonstellation som de ingår 

i ska se ut. Detta menar Kim är viktigt att vara medveten om när man arbetar på förskolan så att 

man kan stötta barnen på rätt sätt. Den tredje aspekten som framkommer i Sams resonemang är 

att det är viktigt att lära sig den sociala förmågan tidigt exempelvis hur man bemöter varandra, 
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hur man löser konflikter och hur man skapar kamratrelationer eftersom den är viktig för barns 

utveckling och lärande. Det framkommer även i Kims resonemang att sociala relationer är 

viktiga för barns utveckling och lärande på det sättet att barns känsla av delaktighet och trygghet 

är en förutsättning för att kunna utveckla och lära sig. Att sociala relationer är viktiga för barns 

utveckling och lärande menar även Berkhϋizen (2014), Engdahl (2014), Eriksson Bergström 

(2013), Jonsdottir (2007), Tellgren (2004). Att sociala relationer är viktigt för utveckling och 

lärande är även något som framkommer i Säljös (2005) tolkning av Lev Vygotskij (1896-1934) 

där Vygotskij menar att människan utvecklas till en tänkande, kännande och kommunicerande 

individ genom sina sociala och kulturella erfarenheter tillsammans med andra (Säljö 2005). Även 

Williams (2006) menar att barns sociala relationer tillsammans i en grupp ger förutsättningar för 

lärande (Williams 2006).  

9.2.2 Barns gruppgemenskap 

Vår utgångspunkt i detta avsnitt är att barns sociala relationer är nödvändiga för lärandet. 

Eftersom vi utgår ifrån att barns möjligheter till lärande skapas tillsammans med andra 

presenterar vi här exempel från vårt material som visar när barn ingår i en gruppgemenskap. 

Även Vygotskij (1934/1995, 1934/1999) och Williams (2006) menar att barns sociala relationer 

är nödvändiga för lärandet på det sättet att man lär tillsammans. Säljö (2005) tolkar Lev 

Vygotskij (1896-1934) som menar att människan utvecklas till en tänkande, kännande och 

kommunicerande individ genom sina sociala och kulturella erfarenheter tillsammans med andra 

(Säljö 2005). Williams (2006) menar att när barn samspelar med varandra skapas det 

förutsättningar för lärande, detta benämner hon som samlärande (Williams 2006). 

När vi genomförde våra observationer på de båda förskolorna la vi märke till att de yngre barnen 

lekte mera bredvid varandra än de äldre barnen. De yngre barnen lekte i smågrupper kortare 

stunder medan de äldre barnen lekte under en längre tid i grupp och med fasta grupperingar. 

Detta förstår vi som att barnen ingår i olika former av sociala relationer beroende på vilken ålder 

barnen har. I vårt material från observationerna på de både förskolorna ser vi även att barnen gör 

flera saker tillsammans i grupp som är kopplat till vad respektive utomhusmiljö erbjuder. 

Exempel på detta på förskolan Vargen är att barnen leker i sandlådan, åker rutschkana och 

gungar på kompisgungan. Exempel på detta på förskolan Tussilagon är att barnen leker i 

sandlådan, leker olika bollekar och leker med material som kan ses som öppet. Genom att 
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förskolans utformning av utomhusmiljös varierar leder det till att barnens möjligheter till olika 

aktiviteter i grupp också varierar. Genom att barns handlingsutrymme varieras utifrån vad 

utomhusmiljön erbjuder upplever vi att förskolans utomhusmiljö påverkar barns sociala 

relationer. Även Berkhϋizen (2014) menar att förskolans miljö har stor betydelse för skapande av 

sociala relationer med andra och detta kan bidra till barnens språkliga utveckling. Även Eriksson 

Bergström (2013) menar att förskolans miljö har en stor betydelse för barns samspel och 

skapande av sociala relationer med andra. Hon menar att valet av material på förskolan påverkar 

barns handlingsutrymme i det avseende att ett neutralt material ökar barns handlingsutrymme.  

Hultman (2011a & b) menar att miljön och människan inte kan särskiljas. Vidare ser hon på 

materialitet som någonting som har en betydande roll i det ständiga utformandet av världen. Hon 

utgår ifrån att människors relationer både är till andra människor och till icke mänskliga 

komponenter (Hultman 2011 a & b). I vårt material från observationerna ser vi att barnen 

använder materialet på flera olika sätt vilket vi kopplar till hur Hultman använder begreppet 

materialitet då även vi upplever att miljö och subjekt inte kan skiljas åt. När barnen på de båda 

förskolorna använder det materialet som kan ses som mera förutbestämt vad det ska användas till 

som exempelvis bilar och rutschkana, upplever vi att barnen inte så ofta omvandlar det materialet 

till någonting annat. På förskolan Tussilagon kan en stor del av materialet ses som öppet det vill 

säga att det inte är förutbestämt vad materialet ska användas till. Barnen använder det öppna 

materialet i sina lekar på så sätt att de omvandlar materialet så att det passar deras lek och barnen 

kommunicerar även med varandra kring hur det öppna materialet ska användas. I vissa av 

barnens rollekar använder de det öppna materialet med kopplingar till populärkulturen som 

exempelvis seriefigurer och sagor och i andra rollekar använder de det öppna materialet med 

kopplingar till verkligheten. Genom att barnen omvandlar det öppna materialet så att det passar 

deras egna lekar samt kommunicerar med varandra kring hur det öppna materialet ska användas 

upplever vi att det leder till ett socialt samspel mellan barnen. Därmed anser vi att det är viktigt 

att barn får tillgång till många olika material och att det även ingår material som kan ses som 

öppet. Även Engdahl (2014) och Eriksson Bergström (2013) menar att det är viktigt att barn ges 

möjlighet att möta olika material och olika miljöer. Framförallt material som ses som öppet då 

det ger barnen möjlighet till att anpassa materialet så att det passar barnens egna lekar. (Engdahl 

2014, Eriksson Bergström 2013). Lev Vygotskij (1934/1995) menar att det som skapas i fantasin 

hos en människa alltid grundar sig i delar från verkligheten och därmed redan finns i den 



  

23 
 

personens tidigare erfarenheter. Fantasi för Vygotskij är förmågan till kreativitet och den 

förmågan är kopplat till verkligheten på olika sätt (Vygotskij 1934/1995). När barnen använder 

det öppna materialet i sina rollekar ser vi att barnen använder sig av sin fantasi på det sättet som 

Vygotskij beskriver.  

Något som även framkommer i vårt material från observationerna är att när barn befinner sig i en 

gruppgemenskap förekommer det att barnen försvarar material. När barn försvarar material 

upplever vi att det medför att barns sociala relationer påverkas på det sättet att det medför ett 

motstånd mellan barnen. I nedanstående observation visas det hur barns försvarande av material 

leder till att leken upphör och därmed även att barnens tillhörighet till gruppen påverkas; 

Två yngre barn är i sandlådan. Stina har en buss med små bilar i. Annika plockar ur och i 

några av de små bilarna från bussen. Annika försöker ta bussen efter en stund. Då 

protesterar Stina och det blir en dragkamp mellan barnen. En pedagog kommer och tar 

bussen. Barnen går sedan åt varsitt håll (Förskola Tussilagon observation 1). 

I denna situation ser vi två barn som leker i en sandlåda. Vi ser även att ett av barnen försöker ta 

en leksaksbuss ifrån ett annat barn. Varmed det barnet som har bussen protesterar och därmed 

försvarar materialet. Även Engdahl (2014) menar att barn gör motstånd gentemot kamrater då de 

vill försvara områden eller material (Engdahl 2014). Vi upplever i ovanstående situation att när 

barn försvara material medför det att barns sociala relationer påverkas på det sättet att leken 

upphör och därmed även att den sociala relationen barnen emellan avbryts.  

Något som framkommer i förskollärarnas resonemang kring barns gruppgemenskap i förskolans 

utomhusmiljö är att rollekar och ett öppet material gynnar barns gruppgemenskap. Alex på 

förskolan Tussilagon menar att det öppna materialet gynnar barns gruppgemenskap på så sätt att 

det inte är uttalat vad materialet ska användas till och att barnen därför behöver kommunicera 

och komma överens om vad materialet ska användas till. I en av förskollärarnas resonemang 

framkommer det även att det finns sådant som upplevs som begränsande för barns sociala 

relationer och gruppgemenskap såsom exempelvis gungorna eftersom det ofta sker konflikter vid 

gungorna.  

Sammanfattningsvis upplever vi att utformningen av förskolans utomhusmiljö och val av 

material har stor betydelse för barns sociala relationer och gruppgemenskap. Genom att ha 
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tillgång till ett öppet material leder det till ett ökat samspel och kommunikation mellan barnen 

vilket är gynnande för gruppgemenskapen. När barn försvarar material leder det däremot till att 

gruppgemenskapen avbryts. 

9.2.3 Inkludering och exkludering 

Vår utgångspunkt i detta avsnitt är att barns sociala relationer är nödvändiga för lärandet. Vi 

presenterar därför exempel som visar på att barn inte alltid ingår i sociala relationer utan är 

ensamma. Eftersom att vår utgångspunkt är att barn lär i grupp så ser vi detta viktigt att 

synliggöra. Ytterhus (2003) menar att i begreppet social samvaro kan socialt samspel, 

inkludering och exkludering finnas. Inkludering innebär att man känner tillhörighet och 

delaktighet i ett socialt sammanhang. Exkludering är på motsatt sätt brist på tillhörighet och 

känsla av ensamhet i ett socialt sammanhang (Ytterhus 2003). 

I vårt material från observationerna ser vi att barn leker och utforskar ensamma på olika sätt. Vi 

ser även att det finns barn som verkar vara ofrivilligt ensamma och ibland är det även samma 

barn som vid flera olika tillfällen är ensamt. I vårt material från intervjuerna framkommer det 

skilda åsikter om barns ensamlek. I förskollärarnas resonemang framkommer det att barn inte är 

ensamma, att barn är ensamma och att de frivilligt leker ensamma. Anledning till barns ensamlek 

ser Sam på förskolan Vargen som att de små barnen fortfarande har ett egocentriskt perspektiv 

(med ett egocentriskt perspektiv menas att tänkandet är centrerat kring personen själv och jaget, 

vår kommentar) och av den anledningen väljer att leka ensamma. Även Alex och Mio på 

förskolan Tussilagon menar att små barn leker ensamma och mera bredvid varandra. Utifrån 

materialet framkommer det att barn på ett eller annat sätt är ensamma i förskolans utomhusmiljö. 

Både Williams (2006) och Vygotskij (1934/1995, 1934/1999) menar att social interaktion 

tillsammans med andra är nödvändig för barns lärande. Vi upplever det därför som viktigt att 

uppmärksamma barns ensamlek så att de barn som vill får möjlighet att ingå i en social relation 

tillsammans med andra och därmed ges de en potentiell möjlighet för lärande i grupp. Barn som 

är exkluderade kan ses som frivilligt eller ofrivilligt ensamma och kan genom inkludering få en 

möjlighet att ingå i en gruppgemenskap. I följande observationer ser vi exempel på hur 

inkludering och exkludering sker i förskolans utomhusmiljö;   

Två barn leker i bilen på gården. Lilian kör och Anette sitter bakom. Ingrid kommer förbi 

och frågar – Vem vill ha tårta? – Ja, säger Lilian och Anette. – Vill du vara med i leken, 
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frågar Lilian Ingrid. Ingrid sätter sig i bilen tillsammans med de andra barnen (Förskolan 

Vargen observation 1).  

I ovanstående situation möjliggörs inkludering genom att ett av barnen frågar ett annat barn om 

hen vill vara med i leken och barnet svarar ja. Genom att barnet i situationen blir inkluderat får 

barnet möjlighet att ingå i en social relation tillsammans med andra och därmed skapas en 

potentiell möjlighet att lära i grupp för det barnet. 

Astrid och Vera leker i en låda. Elsa står utanför lådan och säger till ett av barnen - Skulle 

du inte leka med mig? Astrid och Vera svarar inte utan hoppar ut och springer därifrån till 

en annan låda (Förskolan Tussilagon observation 2).   

I ovanstående situation sker en exkludering genom att två barn utesluter ett annat barn. Detta 

sker när barnet ignoreras av de andra barnen. När barnet blir exkluderat får barnet inte möjlighet 

att ingå i en grupp. Willams (2006) menar att barn lär tillsammans med andra i grupp vilket hon 

benämner som samlärande. Vi förstår situationen utifrån Williams (2006) på det sättet att när 

barnet inte får möjlighet att ingå i en grupp går den potentiella möjligheteten till lärandet i grupp 

förlorat för det exkluderade barnet. Tellgren (2004) menar att interaktionen, som består av 

verbala och kroppsliga handlingar, ses som aktivt meningsskapande och socialiserande i 

kamratrelationer mellan barn. Med socialiserande menas att barnen bygger sociala relationer och 

skapar gemenskaper med varandra. Hon har fokus på hur barn skapar och upprätthåller 

kamratrelationer med varandra samt hur avbrott av relationer sker på förskolan (Tellgren 2004). 

Vi upplever utifrån Williams (2006) och Tellgren (2004) att barns sociala relationer är viktiga för 

barns meningsskapande därför att när barn befinner sig i ett socialt sammanhang och har 

möjlighet att interagera med andra i grupp skapas det en potentiell möjlighet till lärande.   

Vidare resonerar förskollärarna kring inkludering och exkludering i förskolans utomhusmiljö. 

Vid våra intervjuer på förskolan Vargen upplever Kim att det oftare sker exkludering vid vissa 

ställen än andra som exempelvis gungor och bakom förråden. Sam upplever inte att det 

förekommer någon exkludering utan endast inkludering mellan de små barnen. Vid våra 

intervjuer på förskolan Tussilagon upplever båda förskollärarna att exkluderingar är något som 

sker överallt. Det framkommer i ovanstående material från intervjuerna att i vissa fall är 

utomhusmiljöns utformning och val av material en bidragande orsak till att exkludering sker. En 
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av förskollärarna upplever att det förekommer exkludering oftare på visa platser än andra och i 

det avseendet har miljön och materialet betydelse för barns möjlighet att ingå i en social relation. 

Att förskolans miljö har betydelse för barns sociala relationer är även något som framkommer i 

Berkhϋizen (2014), Engdahl (2014), Eriksson Bergström (2013) och Jonsdottir (2007) 

resonemang där de menar att förskolans miljö har en stor betydelse för barns samspel och 

skapande av sociala relationer med andra. Utifrån förskollärarnas olika resonemang och vad 

Berkhϋizen (2014), Engdahl (2014), Eriksson Bergström (2013) och Jonsdottir (2007) menar så 

förstår vi miljöns utformning som någonting som har betydelse för barns sociala relationer i det 

avseendet att förskolans utomhusmiljö kan vara bidragande till inkludering och exkludering.  

9.3 Lärande 

Vi behandlar i denna del av analysen på vilket sätt förskolans utomhusmiljö och barns sociala 

relationer kan skapa möjligheter för barns lärande samt hur förskollärarna Kim, Sam, Alex och 

Mio resonerar kring sin egen roll och hur förskolas utomhusmiljö skapar möjligheter för barns 

lärande. Vi använder oss av Vygotskijs (1934/1999) begrepp närmaste utvecklingszonen och 

mediering samt av Williams (2006) användning av begreppet samlärande för att kunna förstå hur 

barns lärande kan möjliggöras i förskolans utomhusmiljö. Vi använder oss även av hur Hultman 

(2011a & b) förstår begreppet materialitet för att förstå hur subjektet och miljön hänger samman.  

9.3.1 Förskollärarnas resonemang kring barns lärande 

För att få en tydligare bild av hur förskollärarna ser på barns lärande presenterar vi här hur 

förskollärarna resonerar kring detta begrepp.  

För mig är det jätteviktigt med barns lärande i förskolan. Jag tycker att det är viktigt att få 

syn på om, hur och vad varje enskilt barn lär sig. Min erfarenhet visar mig att barnen 

tycker att det är spännande att undersöka och vara med om nya upplevelser i en liten 

grupp. Att ha en liten grupp är det ultimata för mig. Jag vill även betona det lärande som 

finns i leken, det sociala, hur barnen lär varje dag. Vilket otroligt lärande det krävs för att 

kunna vara med i det här sammanhanget. Att vänta på sin tur kan exempelvis vara ett 

jätteviktigt lärande för många barn men även att ha tålamod och att dela med sig eller att 

fantisera för att faktiskt få igång en lek. Det lärandet är också viktigt för deras framtid 

(Kim på förskolan Vargen).  
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När det gäller lärandet arbetar vi mycket med de sociala och emotionella kompetenserna 

men även med språk, matematik och naturvetenskap. Genom leken lär de sig också 

mycket såsom språkliga förmågor och att samspela (Sam på förskolan Vargen). 

Förskollärarna i ovanstående resonemang lyfter fram leken tillsammans med andra som en viktig 

förutsättning för lärande av språkliga förmågor, samspel och förmågan att kunna fantisera i 

leken. Säljö (2005) tolkar Lev Vygotskij (1896-1934) som menar att människan utvecklas till en 

tänkande, kännande och kommunicerande individ genom sina sociala och kulturella erfarenheter 

tillsammans med andra (Säljö 2005). Williams (2006) menar att barns sociala relationer är 

viktiga för barns möjligheter till lärande eftersom hon anser att barn lär tillsammans med andra 

(Williams 2006). Utifrån både förskollärarnas resonemang och vad Vygotskij och Williams 

menar upplever vi att när barn leker i grupp och samspelar med varandra skapas det möjlighet till 

lärande i grupp genom leken. 

Jag tror att barn ska mötas av inspirerade personer runt omkring och framförallt av vuxna 

pedagoger. De ska få vara med om mycket, uppleva saker och det skapar i sin tur 

intressen hos barnen. Jag är emot att man tror att man ska kunna mäta barns lärande. Jag 

tycker att det viktiga för barnen här på förskolan är att de trivs och att de har en bra 

vardag för då lär de sig automatiskt (Alex på förskolan Tussilagon).  

Vi människor lär oss hela tiden. Jag tror därmed att barn lär sig av det de ser och hör och 

när de interagerar med varandra. Vår roll som pedagog är att finnas där och 

uppmärksamma barnen på saker som finns och sker i deras omgivning. För mig är liv 

lärande, att leva ett liv utan att lära sig något det tror jag inte på. Alla de erfarenheter man 

samlar på sig är lärande som leder till att vi lär oss hur vi ska hantera olika situationer 

(Mio på förskolan Tussilagon). 

Det som förskollärarna på förskolan Tussilagon anser är viktigt är att det finns inspirerande 

vuxna i närheten av barnen och att ge barnen möjligheter till upplevelser som skapar möjligheter 

till lärande. Detta sätt att resonera kring barns lärande upplever vi är ett exempel på det som 

Vygotskij (1934/1999) benämner som den närmaste utvecklingszonen där barn lär av en mer 

kompetent annan eftersom en vuxen i förskollärarnas resonemang skapar situationer för lärande.   
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Sammanfattningsvis är det som framkommer i denna del att sociala relationer bidrar till att skapa 

möjligheter till barns lärande eftersom när barnen interagerar med andra skapas möjligheter till 

lärande genom samlärande. 

9.3.2 Barns möjligheter till lärande 

Utifrån materialet från våra observationer ser vi flera möjligheter till lärande i olika situationer. I 

dessa situationer upplever vi att de sociala relationerna är en förutsättning för lärande vilket även 

Williams (2006) och Vygotskij (1934/1999) anser. Vi presenterar representativa exempel utifrån 

detta.  

I följande observation ser vi exempel på lärande utifrån vad Vygotskij (1934/1999) menar är 

närmaste utvecklingszonen och det Williams (2006) benämner som samlärande; 

Fem barn leker med stenar på ett picknick bord. Två andra yngre barn står bredvid och 

tittar på. Ylva gör en ring av sina stenar. Pia bygger en mur av sina stenar. Petra gömmer 

några stenar genom att sätta en korg över dem och säger – Jag fick alla stenar. Ylva säger 

– Jag ska ge dig alla stenar. Ylva lägger sedan stenarna en och en i Petras korg och räknar 

samtidigt – En, två, tre (osv). Petra plockar ur stenarna från korgen. Ylva säger – Nej jag 

räknar dem. Petra börjar sedan lägga ned stenarna i korgen och räknar – Ett, två, tre (osv). 

De fortsätter länge med att plocka i och ur stenar från korgen och räkna dem (Förskolan 

Tussilagon observation 3).  

I denna situation ser vi att det är ett barn som lär ett annat barn att räkna med hjälp av stenar 

vilket vi ser som en möjlighet till lärande där barns sociala relationer är av stor vikt. Detta 

upplever vi är lärande utifrån närmaste utvecklingszonen. Vygotskij (1934/1999) menar att 

lärande utifrån den närmaste utvecklingszonen är när ett barn lär av en mera kompetent annan 

(Vygotskij 1934/1999). Genom att barnen befinner sig i en grupp och att ett barn visar ett annat 

barn hur man räknar med hjälp av stenar upplever vi även att det skapas en situation för 

samlärande.         

I följande observation ser vi exempel på lärande genom att barnen imiterar varandra;  

Tre barn klättrar efter varandra uppför en slänt. Barnen åker sedan kana efter varandra 

nedför slänten. Detta upprepas flera gånger (Förskolan Vargen observation 2).  
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I denna situation ser vi att flera barn gör samma saker och det tolkar vi som att de imiterar 

varandra. Vygotskij (1934/1999) menar att utvecklingen påverkas av inlärning där samarbete 

sker med hjälp av imitation i den närmaste utvecklingszonen. Därmed innebär imitation ett 

lärande som sker när barnet befinner sig i ett socialt sammanhang.  (Vygotskij 1934/1999). 

Därmed upplever vi i denna situation att barns sociala relationer, genom att de imiterar varandra, 

skapar möjligheter till lärande i förskolans utomhusmiljö.  

I följande observation ser vi exempel på det som Williams (2006) benämner som samlärande; 

Tre barn leker vid ett bord. Ett rör står lutat från bordet ned till marken. Barnen kör bilar 

genom röret. Hedda släpper en bil och Irene tittar när den kommer ut. De kör många bilar 

åt gången. Ett av barnen provar att köra utanpå röret och ett annat av barnen gör likadant. 

Mia stoppar i bilen bakvägen. Irene tar bort röret från bordet och tömmer ut bilen 

(Förskolan Tussilagon observation 4). 

I denna situation ser vi att barnen tillsammans i en grupp provar hur bilarna och materialet kan 

användas genom att de kör bilarna utanpå röret och inuti röret. Barnen härmar varandra när de 

kör med bilarna. När barnen utforskar materialet tillsammans i gruppen förstår vi situationen på 

det sättet att barnen ingår i en social relation och därmed möjliggörs lärande genom samlärande. 

Lev Vygotskij (1934/1995) menar att fantasi är förmågan till kreativitet och att den förmågan är 

kopplat till verkligheten på olika sätt (Vygotskij 1934/1995). Utifrån Vygotskijs syn på fantasi 

ser vi i de två nedanstående observationerna att barnen använder sig av sin fantasi i leken med 

inslag från verkligheten. I den första situationen omvandlar barnen en gunga till ett rymdskepp 

och i den andra situationen gestaltar barnen en saga med hjälp av materialet; 

Tre barn sitter och pratar på kompisgungan utan att gunga. Efter en stund ställer sig två 

av barnen upp och gör lite fart. Ytterligare barn tillkommer. Barnen leker att de åker till 

olika planeter och ett barn säger – Planeten Mars och köpa jättemycket godis och glass. 

Barnen sjunger – Rory en racerbil (Rory en racerbil är ett barnprogram, vår kommentar) 

(Förskolan Vargen observation 3). 

Gun, Tina, Pernilla, Siv och Carina befinner sig i sandlådan. Gun sätter upp en planka 

mellan bordet och kanten på sandlådan och går sedan därifrån. Lite senare börjar Tina gå 

balansgång på brädan och sedan kommer Pernilla och gör likadant. Siv och Carina står 
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och tittar på när barnen går balansgång. Tina och Pernilla bär iväg med plankan och 

lägger den över ett hörn av kanten på sandlådan. Pernilla säger – Jag är lilla bocken. Tina 

säger – Jag är mellan bocken, men vem ska vara stora bocken? De börjar leka bockarna 

Bruse på plankan som nu är en bro. Siv säger – Jag är stora bocken (Förskolan Tussilagon 

observation 5).   

Vidare i de två ovanstående situationerna ser vi att barnen kommunicerar med varandra och 

tillskriver saker andra betydelser i sina rollekar, såsom att barnen använder en gunga som ett 

rymdskepp. Säljö (2005) tolkar Lev Vygotskij (1896-1934) som menar att människor använder 

medierade redskap för att hantera och tolka världen (Säljö 2005). Vi förstår detta sätt att använda 

materialet är kopplat till Vygotskijs begrepp mediering på det sättet att barnen använder gungan 

som ett redskap för att på så sätt kunna gestalta verkligheten. Vidare i situationerna ser vi att 

barnen på olika sätt använder sig av både miljön och materialet i sitt sociala samspel med 

varandra. I den första situationen ser vi att barnen omvandlar en kompisgunga till att bli 

någonting som passar in i deras lek. I den andra situationen ser vi att barnen använder det öppna 

materialet i sin lek. Vi ser att barnen använder en bräda som en bro när de leker en saga. Genom 

att barnen tillskriver materialet förmågor upplever vi att det bidrar till skapandet av leken. 

Hultman (2011a & b) ser på materialitet som någonting som har en betydande roll i det ständiga 

utformandet av världen. Hon menar att människors relationer både är till andra människor och 

till icke mänskliga komponenter såsom leksaker och områden. Hon menar vidare att subjekt och 

miljön inte kan skiljas åt (Hultman 2011a & b). Utifrån hur barnen använder materialet förstår vi 

det på så sätt att det skapas en relation mellan barnen och mellan barnen och materialet. Eftersom 

dessa relationer skapas upplever vi liksom Hultman att subjekt och miljö inte kan skiljas åt. 

Berkhϋizen (2014), Björklid (2005), Mårtensson (2004) menar att miljön har betydelse för barns 

lärande och utveckling. Jonsdottir (2007) menar i sin tur att barns goda sociala relationer med 

andra barn ligger till grund för deras mångsidiga utveckling. Hon menar även att förskolan som 

miljö bidrar till alla barns möjlighet till skapande av gynnsamma sociala relationer med andra 

barn (Jonsdottir 2007).  

Engdahl (2014) och Eriksson Bergström (2013) menar att material som ses som öppet ger barnen 

möjlighet till att anpassa materialet så att det passar barnens egna lekar. De menar vidare att det 

är viktigt att barn ges möjlighet att möta olika material och olika miljöer (Engdahl 2014, 
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Eriksson Bergström 2013). Eriksson Bergström (2013) menar vidare att med tillgång till ett 

öppet material skapar barn oftare kollektiva lekar och variationen i barns handlingserbjudanden 

ökar även i kontakten med dessa neutrala material (Eriksson Bergström 2013). I vårt material 

från observationerna upplever vi att det öppna materialet ger barnen möjlighet att i sina lekar 

omforma materialet så att det passar dem själva. I följande observationer presenterar vi hur det 

öppna materialet används i barnens lekar och även i förskolans skogsmiljö. 

I följande observation använder sig barnen av det öppna materialet på ett sådant sätt att 

materialet passar deras egna lekar; 

Flera barn bygger med brädor. Barnen tar varsin planka och lutar mot bänken som en 

kana. Ett barn försöker ta en planka från ett annat barn. – Nej, jag hittade den först men 

du kan få prova, säger barnet som hade plankan först. Flera barn ansluter, de bildar kö 

genom att de sätter sig på rad bakom varandra och åker ned för plankan i ett tåg. – Nu 

åker vi, nu bromsar tåget, åk framåt säger barnen. Alla landar i en hög nedanför plankan. 

– Vi åker på mage den här gången, säger ett barn som sedan provar men de andra åker 

fortfarande tåg. Efter en liten stund är det endast två barn som åker på mage nedför och 

kastar sig nedför plankan. De andra sitter bredvid i en klunga och vill inte vara med då de 

fick sand på sig när leken ändrade form. En pedagog kommer och sätter sig bredvid 

barnen och leken slutar. Några yngre barn tar över plankan. De går uppför plankan, kanar 

försiktigt nedför, provar glida baklänges ned. Barnen står i kö uppepå bänken och väntar 

på sin tur och åker sedan på rad efter varandra nedför plankan. Ett barn sitter still på 

plankan mitt på, ett annat barn vill gå nedför och säger – tut tut, akta dig. Barnet flyttar 

sig inte. Det andra barnet puttar lite försiktigt på det sittande barnet, som fortfarande inte 

flyttar sig (Förskolan Tussilagon observation 6). 

I denna situation upplever vi att barnen använder det öppna materialet i sina lekar på det sättet att 

de tillskriver materialet egenskaper så att det ska passa deras egen lek, exempelvis använder de 

en planka som rutschkana. Genom att barnen använder det öppna materialet på det här sättet 

upplever vi att det leder till ett socialt samspel mellan barnen som i sin tur skapar möjligheter för 

lärande. 

I följande observation använder sig barnen av det öppet material som redskap i sina rollekar med 

kopplingar till verkligheten och även till populärkulturen; 
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Tre barn sitter i en låda. Kerstin håller i en bit tegel och säger - Det här är mitt skal. Eva 

håller en liten träbit i handen och säger – Jag spelar. Hilda tar upp en stor platt sten och 

håller i handen och säger - Jag ska söka på M.I High (M.I High är ett barnprogram, vår 

kommentar). Hilda håller stenen som en lärplatta i handen och har även en pinne i handen 

som Hilda petar med på plattan (Förskolan Tussilagon observation 7).  

I denna situation använder barnen det öppna materialet på det sättet att de tillskriver materialet 

samma egenskaper som en mobiltelefon och en lärplatta. Genom detta ser vi att barnen använder 

det öppna materialet så att det passar deras egna lekar och med kopplingar till verkligheten. Vi 

ser även att barnen för in populärkulturen i leken genom att de pratar om ett barnprogram. 

Utifrån att barnen använder det öppna materialet på det här sättet upplever vi att det leder till ett 

socialt samspel mellan barnen som i sin tur skapar möjligheter för lärande.  

Följande är en beskrivning av barnens aktiviteter på de båda förskolornas mer kuperade och 

skogslika gårdar; 

På förskolan Vargen springer och klättrar barnen. De åker även kana nedför en slänt. De 

använder sig också av pinnar och rör för att bygga med. På förskolan Tussilagon springer 

barnen och klättrar i olika rep som sitter fast i träden. De åker kana och rullar ned för en 

slänt, går balansgång samt bygger med plankor och däck som ligger utlagda (Skogslika 

gårdarna observationer). 

Vi upplever att materialet som finns på de skogslika gårdarna kan ses som öppet. På dessa gårdar 

upplever vi att barnen har möjlighet att använda materialet på olika sätt vilket vi förstår det som 

att det leder till ett ökat handlingsutrymme för barnen. Sammanfattningsvis vid ovanstående 

situationer ser vi att barnen använder sig av det öppna materialet i sina lekar på det sättet som 

Engdahl (2014) och Eriksson Bergström (2013) beskriver och i vissa fall med kopplingar till 

populärkultur och verklighet. Vi upplever att barnens användande av det öppna materialet leder 

till ett socialt samspel mellan barnen vilket vi i sin tur upplever skapar möjligheter till lärande.  

Vidare resonerar förskollärarna kring hur deras förskolas utomhusmiljö kan skapa möjligheter 

för barns lärande. Vid våra intervjuer på förskolan Vargen anser båda förskollärarna att 

utomhusmiljön är bra och ger möjlighet till lärande genom motoriska moment såsom klättra, 

hoppa och springa. Sam tycker att det är bra för hälsan att vara ute och nämner även att på 
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förskolans skogsgård finns möjligheter till lärande. Båda förskollärarna menar att förskolans 

utomhusmiljö kan utvecklas för att ge fler möjligheter till lärande och de nämner användning av 

stationer med en närvarande pedagog och små grupper som en utvecklingsmöjlighet. Kim 

nämner även att skogsgården bör göras mera tillgänglig för flera möjligheter till lärande. På 

förskolan Vargen arbetar de med utveckling av förskolans utomhusgård genom en arbetsgrupp 

samt att de reflekterar i arbetslagen. Vid våra intervjuer på förskolan Tussilagon upplever Alex 

att det öppna materialet och barnens möjlighet att se och prova många olika saker i 

utomhusmiljön möjliggör barns lärande. Mio upplever att utomhusmiljön möjliggör barns 

lärande genom att den finns och att varje miljö ger barnen olika erfarenheter som leder till 

lärande. Mio tror inte att det går att tillverka en miljö där barn inte leker eller lär. Båda 

förskollärarna menar att förskolans utomhusmiljö kan utvecklas för att ge fler möjligheter till 

lärande och att det är en ständigt pågående process där det är viktigt att både barn och vuxna är 

delaktiga. Ett exempel på detta är en planerad ombyggnad av gården som bland annat kommer 

att ge barnen flera möjligheter till rollekar. Alex menar även att genom att de är nära barnen så 

kan de utveckla fler möjligheter till lärande eftersom de ser vad barnen tycker om att göra. Det är 

också viktigt att vara mera öppen för att det material som man använder inomhus även kan 

användas utomhus. Alex tycker även att det skulle vara bra om gården anpassades så att det alltid 

finns saker att göra oberoende av årstid. Mio menar även att det är viktigt att tänka hur miljön 

kan förändras för att ge barnen fler möjligheter till lärande genom nya erfarenheter. För de små 

barnen räcker det med en liten yta att utforska och ta reda på hur den fungerar. Mio nämner även 

att de äldsta barnen också behöver andra erfarenheter av andra miljöer utanför förskolan så att de 

på så sätt kan utvecklas och lära sig nya saker. Förskollärarnas resonemang visar att 

utformningen av miljön samt val av material är viktig för att möjliggöra barns lärande. Björklid 

(2005) kopplar samman miljön till lärande genom att hon menar att den fysiska miljöns med 

angränsande utemiljöers har betydelse för lärande processer (Björklid 2005). Vi ser i 

ovanstående material från intervjuerna att förskollärarna anser att förskolans utomhusmiljö 

genom hur den är utformad ger barn möjlighet till lärande men att den alltid kan utvecklas. 

Förskollärarna resonerar kring hur olika material och miljöer ger olika möjligheter till lärande. 

Vi upplever att genom att förskolans utomhusmiljö erbjuder olika material och miljöer ger den 

på så sätt barn olika möjligheter till lärande.  
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9.4 Pedagogens roll 

Vi behandlar i denna del av analysen hur pedagogens förhållningssätt i förskolans 

utomhusmiljö har betydelse för barns sociala relationer och möjligheter till lärande. Vi 

behandlar även hur förskollärarna Kim, Sam, Alex och Mio resonerar kring sin egen roll. Vi 

använder oss av Williams (2006) och Vygotskij (1934/1999) eftersom de ser på social 

interaktion som en förutsättning för lärande samt av Vygotskijs (1934/1999) begrepp den 

närmaste utvecklingszonen. Detta för att kunna förstå betydelsen av förskollärarens roll för 

barns sociala relationer och möjligheter till lärande i förskolans utomhusmiljö.  

I vårt material från observationerna ser vi att pedagogens roll är betydande i förskolans 

utomhusmiljö i avseendet barns sociala relationer och möjligheter till lärande. När vi 

genomförde våra observationer på förskolan Vargen såg vi att pedagogerna var utsprida på 

gården och gjorde olika saker med barnen. När vi genomförde våra observationer på 

förskolan Tussilagon såg vi att pedagoger placerade sig utsprida på gården och deltog i det 

som hände. Pedagogerna på båda förskolorna agerade även som medlare vid konflikter 

mellan barnen och försökte få barn att känna tillhörighet till andra barn. Pedagogernas 

förhållningssätt i ovanstående beskrivning upplever vi leder till att barnen känner sig trygga 

och känner tillhörighet till gruppen. Vi presenterar här några exempel som visar hur 

pedagogens förhållningssätt i förskolans utomhusmiljö har betydelse för barns sociala 

relationer och möjligheter till lärande. 

Följande observation visar pedagogens förhållningssätt för att skapa möjlighet till samspel 

mellan barn; 

En pedagog går omkring med ett barn och går sedan till förrådet med barnet för att hämta 

en låda med duplo. Pedagogen och barnet bygger tillsammans vid ett bord. Efter ett tag 

kommer ytterligare två barn till bordet och börjar att bygga (Förskolan Vargen 

observation 4). 

I denna situation upplever vi att genom att en pedagog tar fram material skapas det en situation 

där ett ensamt barn kan ingå i en social samvaro tillsammans med andra barn.  

Följande observation visar pedagogens värdering av barns aktivitet och konsekvens av detta; 
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Några barn leker pirater i en låda och använder krattor som svärd. En pedagog kommer 

förbi och säger – Pirater kramas, inte slåss, vet ni inte det. Barnen fortsätter slå mot 

”hajar i vattnet” nedanför lådan. – Man får inte slå hajar, vad har ni tittat på? frågar 

pedagogen. Ett barn svarar – Vi barn har sett pirater som slår hajar, som har dödat allt. 

Pedagogen tar ifrån barnen krattorna och säger - Inget slagredskap, alla hajar tycker om 

varandra. Ett barn svarar – Alla vi är stickhajar. Piratleken ändrar form och barnen blir 

hajar istället. – vi simmar till en annan människa sen, säger ett av barnen. Vi äter 

människor, säger ett annat barn. – Vet du, människor slår väl inte hajar, säger ett annat 

barn. – Nej det gör de inte, säger pedagogen (Förskolan Tussilagon observation 8). 

I denna situation upplever vi att när pedagogen kommenterar och värdera barnens lek ändrar den 

form och barnen börjar då leka någonting annat. Pedagogen värderar även det material som 

används och hur det ska användas vilket vi upplever leder till att barnen får ett begränsat 

handlingsutrymme. Genom detta upplever vi att pedagogens förhållningssätt påverkar hur barns 

lek utvecklas och därmed även påverkar barns sociala relationer. Även Eriksson Bergström 

(2013) menar att pedagogers strukturerande och kontrollerande av miljön och materialet 

påverkar barnens möjligheter till handlingsutrymmen (Eriksson Bergström 2013).  

Följande två observationer visar exempel på hur pedagoger skapar situationer för sociala 

relationer och möjligheter till lärande i förskolans utomhusmiljö; 

En pedagog tänder eld och värmer sedan äppeljuice över den. Flera barn samlas runt 

elden för att titta på vad pedagogen gör och några frågar - Vad gör du. Pedagogen 

berättar att hen värmer äppeljuice på elden. Barn och vuxna sitter sedan tillsammans på 

bänkar runt elden och dricker varm äppeljuice (Förskolan Tussilagon observation 9).  

I ovanstående situation ser vi att en pedagog skapar en gemensam situation i form av en samling 

vid elden. Genom detta upplever vi att det skapas en möjlighet till social samvaro barn och 

vuxna emellan. Utifrån att Vygotskij (1934/1999) och Williams (2006) ser social interaktion som 

en förutsättning för lärande förstår vi situationen på det sättet att den sociala gemenskapen skapar 

möjligheter till lärande genom att pedagogen visar hur man värmer äppeljuice över öppen eld.  

En pedagog sätter sig med två gråtande barn i sandlådan. Pedagogen börjar gräva ett hål i 

sanden med en stor spade. Margot tystnar och börjar gräva. Rut tystnar också men deltar 
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inte i grävandet utan sitter och observerar. Berit ansluter och hjälper till att gräva. 

Pedagogen säger - Om du sätter foten på kanten och trycker. Barnet gör det och 

pedagogen säger -Bra där (Förskolan Tussilagon observation 10). 

I ovanstående situation visar en pedagog barnen hur man kan använda en spade för att gräva 

varmed barnen provar att gräva på samma sätt. Utifrån Vygotskijs (1934/1999) begrepp den 

närmaste utvecklingszonen som innebär ett lärande av en mera kompetent annan förstår vi 

situationen som att pedagogen är en mera kompetent annan och skapar en möjlighet till lärande 

för barnen.  

Vidare resonerar förskollärarna kring sin egen roll. Alla förskollärare ser på sin roll på det sättet 

att det är viktigt att vara närvarande och aktiv. Vidare resonerar de kring att det är viktigt att 

finnas nära för att kunna stöta barnen och kunna stödja vid konflikter. De anser även att 

förskollärarens roll är viktig för barns utveckling och lärande. Utifrån hur förskollärarna 

resonerar kring sin egen roll upplever vi förskollärarens roll som viktig för barns sociala 

relationer. Detta utifrån förskollärarnas resonemang att det är viktigt att vara närvarande och 

aktiv som förskollärare. Det som även framkommer är att förskollärarens roll är viktig för barns 

utveckling och lärande. Därmed ser vi att pedagogens förhållningssätt är betydande för barns 

sociala relationer och barns möjlighet till lärande i förskolans utomhusmiljö. Jonsdottir (2007) 

menar att barns goda sociala relationer med andra barn och vuxna ligger till grund för deras 

mångsidiga utveckling. Hon menar att det finns ett samband mellan barns uppfattning om sina 

sociala relationer och pedagogernas uppfattning om barnens sociala egenskaper och färdigheter. 

Detta är i sin tur betydande för barnens relationsutveckling med andra barn (Jonsdottir 2007). 

Utifrån vad Jonsdottir menar så ser vi i vårt material från både observationer och intervjuer ett 

samband mellan pedagogers förhållningssätt och barns sociala relationer med andra barn. Vi ser 

det på det sättet att pedagogens förhållningsätt påverkar barns sociala relationer i leken när 

pedagogerna värderar barnens lek och är stödjande för barnen i deras kontakt med varandra. Vi 

ser även att pedagogens förhållningssätt påverkar barns sociala relationer när pedagoger skapar 

lärande situationer i grupp på det sättet att pedagogers agerande i lärande situationer främjar 

barns sociala relationer eftersom det skapas en social gemenskap.   
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9.5 Sammanfattning av analys och resultat 

I vår analys och resultatdel framträder det att utformningen av förskolans utomhusmiljö och val 

av material samt pedagogens förhållningssätt påverkar barns sociala relationer och möjligheter 

till lärande i grupp. I det avseendet att olika utformningar av förskolans utomhusmiljö och 

material samt pedagoger agerande i barns lek ger varierande förutsättningar för barns sociala 

relationer och möjligheter till lärande. 

10 Slutdiskussion 

I följande avsnitt presentera vi i första delen en metoddiskussion som innefattar våra tankar kring 

våra metoder. I den andra delen presenterar vi våra slutsatser och en diskussion kring vad vi har 

kommit fram till i vår studie. I den avslutande delen presenterar vi förslag på vidare forskning. 

10.1 Metoddiskussion 

När vi genomförde vår studie uppkom det vissa metodrelaterade aspekter som vi här diskuterar. 

När vi intervjuade fick vi en bra och nära kontakt med de som vi intervjuade vilket ledde till ett 

rikt material. En av orsakerna till det anser vi var att en av oss intervjuade medan den andra 

antecknade. Eftersom vi skickade ut frågorna i förväg anser vi att materialet blev mera 

omfattande genom att de intervjuade i förväg kunde reflektera kring frågorna som vi ville ha svar 

på.   

När vi sammanställde intervjusvaren lade vi märke till att vissa av frågorna var formulerade så 

att de styrde vilket svar vissa av de intervjuade gav. Dock anser vi att detta inte har någon 

inverkan på resultatet.  

Vid vissa tillfällen när vi hade tänkt att observera var det annan verksamhet på förskolorna vilket 

ledde till att våra observationer inte kunde utföras just då. Men eftersom vi vistades på 

förskolorna under flera dagar anser vi att observationstillfällena som gavs var tillräckliga för att 

erhålla det material som vi behöver i vår studie för att komma fram till tillfredsställande resultat.   

Vid vissa tillfällen när vi utförde observationerna upplevde vi att barnen tyckte att vi var lite för 

nära och de visade det genom att göra ett avbrott i sin aktivitet helt eller delvis. Vi valde då att 

observera någon annan aktivitet istället eller öka avståndet till de barnen som observerades. När 

barnen visade att vi var för nära genom att avbryta sin aktivitet eller att gå därifrån upplever vi 
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det som att barnen upplevde att vi störde deras lek och sociala samvaro därför valde vi att 

distansera oss från de barnen. 

10.2 Slutsatser och diskussion 

Vi presenterar i det här avsnittet våra slutsatser och diskuterar våra resultat som vi har kommit 

fram till i vår studie. Något som är framträdande i vår studie är att utformningen av förskolans 

utomhusmiljö påverkar barns sociala relationer och möjligheter till lärande. Det syns tydligt att 

olika utformningar av utomhusmiljön ger olika förutsättningar för hur barns sociala relationer 

yttrar sig. Vi ser att olika material ger olika förutsättningar för barns möjlighet att samspela med 

varandra. Som exempel upplever vi att ett öppet material som inte är förutbestämt vad det ska 

användas till kräver att barnen kommunicerar med varandra. I och med att det inte är 

förutbestämt vad det ska användas till ges barnen även ett större handlingsutrymme i leken. 

Därmed upplever vi att ett öppet material leder till ett mera utvecklandet samspel mellan barnen. 

Utifrån Williams (2006) och Vygotskijs (1934/1999) syn att social samvaro tillsammans med 

andra ger förutsättningar för lärande anser vi att förskolans utomhusmiljö och barns sociala 

relationer skapar möjligheter för barns lärande. Därmed menar vi att det öppna materialet som 

leder till ett mera utvecklande socialt samspel mellan barnen leder till flera möjligheter för 

lärande. Vi ser tydligt hur utformningen av förskolans utomhusmiljö är betydelsefull för barns 

sociala relationer. Därmed upplever vi liksom Hultman (2011a, b) att människa och miljön inte 

kan skiljas åt. Sammanfattningsvis ser vi på utformningen av förskolans utomhusmiljö som 

viktig för barns sociala relationer och möjligheter för lärande.  

I vår studie framträder det även hur barns sociala relationer i förskolans utomhusmiljö skapar 

möjligheter till lärande genom samlärande och lärande genom den närmsta utvecklingszonen. 

För att samlärande samt lärande genom den närmsta utvecklingszonen ska ske krävs det att 

barnen ingår i ett socialt sammanhang tillsammans med andra. Därmed är sociala relationer en 

förutsättning för att lärande ska ske.  

Något som tydligt framträder i studien är att pedagogens förhållningssätt i förskolans 

utomhusmiljö har betydelse för hur barns sociala relationer och möjligheter till lärande yttrar sig. 

Betydelsen av pedagogens förhållningssätt är även något som framkommer i Jonsdottirs (2007) 

avhandling. Som exempel har vi sett att när pedagogen genom sitt förhållningssätt möjliggör 

interaktion mellan barn och mellan barn och vuxna skapas det möjligheter i förskolans 
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utomhusmiljö för lärande. Ett annat exempel är att när pedagoger i sitt förhållningssätt värderar 

barns lek och användande av material så minskas barnens handlingsutrymme vilket vi upplever 

begränsar barnens möjlighet till social samvaro med andra och då även begränsar barnens 

möjligheter till lärande.  

Utifrån förskollärarnas resonemang kring förskolans utomhusmiljös betydelse för barns sociala 

relationer är det tydligt att de anser att miljön och det material som erbjuds har betydelse för hur 

barns sociala relationer yttrar sig. Som exempel framträder det i förskollärarnas resonemang att 

materialet har betydelse för barns sociala relationer. Vi upplever att genom val av olika material 

kan materialet bidra till på vilket sätt inkludering och exkludering sker. Som exempel resonerar 

förskollärare kring att det öppna materialet gynnar barns sociala relationer genom att det leder till 

mera samspel mellan barnen. Vi upplever utifrån detta att barnen får möjlighet att ingå i ett 

socialt sammanhang och därmed även att möjlighet för lärande ges. Vidare framträder det att val 

av material kan begränsa barns sociala relationer. Som ett exempel nämner en av förskollärarna 

att det oftare sker exkludering vid gungorna.  

Utifrån förskollärarnas resonemang kring sin roll framkommer det tydligt att de ser på sin roll i 

förskolans utomhusmiljö som betydelsefull i avseendet på barns sociala relationer och 

möjligheter till lärande. Eftersom förskollärarna anser att det är av stor vikt att vara närvarande 

och aktiv i sin roll. Exempel på hur detta kan se ut är att genom att man är närvarande så har man 

möjlighet att fånga upp barnens intressen och använda i fortsatt utveckling av utomhusmiljö. Vi 

upplever att när man uppmärksammar det som barnen är intresserade av och reflektera kring det 

kan förskolans utomhusmiljö skapa möjligheter för barns lärande. Något som vidare framträder i 

förskollärarnas resonemang är att genom att se på utvecklingen av förskolans utomhusmiljö som 

en ständig pågående process kan flera möjligheter till lärande ges. Även vi anser att utvecklingen 

av förskolans utomhusmiljö på så sätt är av stor vikt för barns möjligheter till lärande.   

Studien viktigaste bidrag är att den ger en ökad förståelse av att utformandet av förskolans 

utomhusmiljö är betydande för barns sociala relationer och möjligheter till lärande. På det sättet 

att beroende på hur förskolans utomhusmiljö är utformad ges barns sociala relationer olika 

förutsättningar och därmed ges även olika förutsättningar för lärande. Att utformningen av 

förskolans miljö har betydelse för barns sociala relationer och möjligheter till lärande är något 

som även framkommer i den tidigare forskningen som vi har presenterat. Utifrån detta ser vi det 
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som troligt att denna bild även kan gälla flera förskolor än de undersökta. Därför anser vi att det 

är viktigt att utveckla förskolans utomhusmiljö så att barn får möjlighet att möta olika miljöer, att 

materialet i dessa miljöer är varierande och att det ingår ett material som kan ses som öppet.   

10.3 Vidare forskning 

Vårt förslag på vidare forskning är att undersöka förskolans utomhusmiljö utifrån barns eget 

perspektiv. Detta kan förslagsvis göras genom att intervjua barnen i deras utomhusmiljö för att ta 

reda på hur de själva uppfattar förskolans utomhusmiljö i avseende på sociala relationer samt vad 

barnen tycker är roligt i förskolans utomhusmiljö.   
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12 Appendix 
 

12.1 Bilaga 1: Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

 

2015-10-02 

Till vårdnadshavare på xxxx Förskola! 

Inom ramen för våra studier vid Förskollärarutbildningen vid Södertörns Högskola ska vi genomföra 

observationer av barns samtal och aktiviteter i utomhusmiljö under v.42-46 . Syftet med observationerna 

är att vi ska undersöka hur förskolans utomhusmiljö kan inverka på barns lärande och sociala relationer. 

Vi kommer vid våra observationer föra skriftliga anteckningar och dessa ska användas i vårt 
examensarbete samt i klassrumsarbetet på Södertörns Högskola. Anteckningar och 
personuppgifter samt andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer eller förskola 
kommer att anonymiseras, behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204) och Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer.  
 
Med detta brev vill vi informera om ert barns medverkan i dessa observationer. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas.  
 
Om ni inte vill att ert barn deltar eller önskar ytterligare information är ni välkomna att kontakta 
oss eller kursansvarig vid Södertörns Högskola. 
 

Vänliga hälsningar Sofia Engström & Ulrika Berggren  
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12.2 Bilaga 2: Information och samtyckesbrev till intervjuade 
 

 

 

Hej! 

Inom ramen för våra studier vid Förskollärarutbildningen vid Södertörns Högskola ska vi genomföra 

intervjuer av förskollärare och genomföra observationer av barns samtal och aktiviteter i utomhusmiljö 

under v.42-46 . Syftet med intervjuerna och observationerna är att vi ska undersöka hur förskolans 

utomhusmiljö kan inverka på barns lärande och sociala relationer. 

Vi kommer vid våra intervjuer föra skriftliga anteckningar samt göra inspelningar och vid våra 
observationer föra skriftliga anteckningar. Dessa ska användas i vårt examensarbete samt i 
klassrumsarbetet på Södertörns Högskola. Anteckningar och personuppgifter samt andra 
uppgifter som möjliggör identifiering av individer eller förskola kommer att anonymiseras, 
behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) 
och Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 
 
All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  
 
Om ni inte vill delta eller önskar ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss eller 
kursansvarig vid Södertörns Högskola. 
 
 

Vänliga hälsningar Sofia Engström & Ulrika Berggren 
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FÖRFRÅGAN OM MEDGIVANDE TILL INTERVJU ANGÅENDE UNDERSÖKNING OM FÖRSKOLANS UTOMHUSMILJÖ  

 

 

Jag MEDGER att medverka. 

 

 

 

Jag MEDGER INTE att medverka.  

 

 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

Namnunderskrift  
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12.3 Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Presentation – alla presenterar sig. 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetet på förskola? 

 Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 

 Beskriv kort din förskolas utomhusmiljö. 

 

 Hur ser du på begreppet barns sociala relationer? Vad innebär det för dig? 

 På vilket sätt tror du att din förskolas utomhusmiljö gynnar samt begränsar barns sociala 

relationer? Ge exempel.  

 Kan du ge exempel på barns olika aktiviteter i grupp respektive ensamma i förskolans 

utomhusmiljö? 

 Kan du ge exempel på var i förskolans utomhusmiljö där det uppstår exkludering barn 

emellan?  

 

 Vilken syn har du på barn och barns lärande? 

 På vilket sätt tror du att din förskolas utomhusmiljö möjliggör barns lärande? Ge 

exempel. 

 På vilket sätt kan er förskolas utomhusmiljö utvecklas för att ge fler möjligheter till 

lärande? Ge exempel.  

 

 Hur ser du på förskollärarens roll i verksamheten i förskolans utomhusmiljö? 

 

 Hur arbetar ni med att utveckla er förskolas utomhusmiljö? Ge exempel. 


