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Sammanfattning 
Skapande aktiviteter utomhus i förskolan handlar i detta arbete om bild, form, bygg och 

konstruktion. Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolepersonal i tre 

Mellansvenska kommuner ser på skapande aktiviteter i utomhusmiljön. De 

frågeställningar som tagits som utgångspunkt var följande: Vilka skapande aktiviteter kan 

utföras utomhus och hur genomförs de, samt om det finns eventuella begränsningar med 

skapande aktiviteter i utomhusmiljön och hur förskolepersonal hanterar dessa. En 

webbenkät användes som insamlingsmetod för att samla in data. Totalt deltog 34 personer 

som arbetade i förskolan i undersökningen. Resultatet visade flera olika synsätt på vad 

skapande aktiviteter i förskolan är att det främst handlade om bild- och byggskapande. 

Det framkom även flera olika begräsningar gällande skapande aktiviteter i förskolans 

utomhusmiljö. Dessa var personalbrist och barngruppsstorlek, samt att 

förskolepersonalens intresse, engagemang och kunskap kan påverka, samt inställning till 

väder, kläder, material och miljön. Förskolepersonalen ger olika förslag på förbättringar 

på de olika begränsningarna som finns. De slutsatser som dras är att förskolepersonal 

behöver se utomhus- och inomhusmiljön som likvärdiga. Skapande aktiviteter som utförs 

inomhus kan lika väl utföras utomhus, det gäller att förskolepersonalen har fantasi och 

intresse för det. 
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1 Inledning 
 

Allt som går att skapa med kan flyttas ut, det är bara vi vuxna 

som kan sätta gränser.  

 

Det inledande citatet från förskolläraren Maria är något som förskolepersonal antyder och 

menar ska vara en självklarhet. Men utifrån egna erfarenheter har vi i förskolans 

verksamhet sett att skapande aktiviteter utförs mer i inomhusmiljön än vad det gör i 

utomhusmiljön. Med utomhusmiljön menar vi miljön på förskolans utegård samt utanför 

förskolans grindar. Forskning har visat att utomhusmiljön oftast ses som avlastning hos 

förskolepersonalen som istället övervakar barns säkerhet (McClintic & Petty, 2015). I 

utomhusmiljön sker det även mer fria lekar än styrda och planerade aktiviteter (ibid). 

Enligt förskolans läroplan ska barns idéer, fantasi och kreativitet i lek och lärande ges 

utrymme i både inomhus-och utomhusmiljön. I utomhusmiljön ska barn i planerad samt 

naturmiljö få möjlighet till lek och aktiviteter (Skolverket, 2016). 

 

Begreppet skapande kan uppfattas på olika sätt. I samband med aktiviteter i förskolan, 

uppfattar vi att skapande handlar om bild och form samt bygg och konstruktion. Med 

detta anser vi att förskolepersonals tolkning på skapande aktiviteter, kan påverka barns 

möjligheter att få utföra det i verksamheten. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

förespråkar att barn kan med hjälp av lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama, få 

utveckla sitt skapande samt förmedla sina upplevelser, tankar samt erfarenheter. Utifrån 

detta kommer vår studie att ha ett fokus på aktiviteter i förskolans utomhusmiljö med en 

inriktning på skapande. Denna studie kommer att utgå utifrån förskolepersonals 

perspektiv på skapande utomhusaktiviteter genom en enkätundersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka skapande aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. 

För att göra detta undersöker vi förskolepersonals syn på skapande aktiviteter i 

utomhusmiljön, utifrån följande frågeställningar: 

 

 Vilka skapande aktiviteter kan utföras utomhus och hur genomförs de? 

 Utifrån förskolepersonals perspektiv, vilka möjligheter och begränsningar finns 

med skapande aktiviteter i utomhusmiljön? 
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2 Tidigare forskning/Litteraturgenomgång 
 

Detta avsnitt presenterar vad olika forskningsartiklar, styrdokument och litteratur belyser 

vad skapande handlar om i relation till förskolan. Avsnittet tar även upp om 

utomhusmiljön i förskolan och förskolepersonals roll. Vidare kommer vi att redogöra för 

forskning om eventuella begränsningar och möjligheter med skapande aktiviteter i 

utomhusmiljön. Databaserna: ERIC, Social science citation index, Swepub, GreenFILE 

samt directory of open access journals, användes i sökningen efter artiklar. Följande 

nyckelord användes: activities, art, documentation, large children group, learning, 

outdoor, play, preschool, preschool teacher samt stora barngrupper. Se bilaga 1 för 

sökhistorik och bilaga 2 för översikt av de använda artiklarna. Litteratur från 

förskollärarutbildningen som berör det valda ämnet, valdes ut. Avsnittet tidigare 

forskning är uppdelat i 4 delar med rubrikerna: skapande i förskolan, förskolepersonalens 

roll, utomhusmiljön och begränsningar med skapande utomhusaktiviteter.  

 

2.1 Skapande i förskolan 
Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) kan barn få möjlighet att utrycka och 

bearbeta sina upplevelser, känslor, tankar och erfarenheter i den skapande och gestaltande 

leken. I förskolan ska barn genom uttrycksformer som lek, rörelse, sång, musik, dans och 

drama få utveckla sin skapande förmåga. Detta inbegriper även deras förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter. Förskolans läroplan nämner också att 

barns intressen och nyfikenhet ska tas tillvara samt att förskollärare ska se till att barns 

lek och lärande blir lustfyllt. 

 

Granberg (2001) beskriver begreppet skapa med andra betydelser såsom; frambringa, 

forma, gestalta, producera, konstruera, uppfinna samt åstadkomma. Bild i förskolan 

innebär två- och tredimensionellt skapande med linjer, färg och form. I ämnet form med 

ett tredimensionellt skapande, tillhör plastiskt formbara material såsom leror, massor, 

sand och vatten, sågspån, pappersmassa, gips, jord och vatten, snö och is. I förskolan 

används oftast trolldeg och play-doh (ibid). När det kommer till fasta material inräknas 

papper, papp, trä, metall, natur-och returmaterial samt byggklossar och duplo (ibid). När 

det kommer till ämnet bild med ett tvådimensionellt skapande inräknas färg såsom 

fingerfärg, lim och papper av olika slag. Där pennor, vaxkritor, täckfärg, fingerfärg och 

oljekritor används mest i förskolans verksamhet (ibid).  

 

Innehåll såsom sång, musik, dans och teater hör även till området skapande (Granberg, 

2001). Till sång och musik kan barn få måla med en pensel efter ljud och melodier. Några 

exempel kan vara att få låta barnen rita en ritsaga efter en ramsa eller en målarramsa 

menar Granberg. Vid undersökande av t.ex. vatten på förskolan, kan barn få blunda och 

lyssna på vattenljud. Sedan kan barnen rita bilder eller röra sig till ljudet samt diskutera 

likheter och skillnader.  Därmed kan barnen få berätta vad de tänker på när de hör ljudet 

(Ferm Thorgersen, 2012). Ett inre bildskapande kan kopplas till sinnesövningar, vilket 

handlar om att barn kan med hjälp av dramalek använda sina sinnen till att utveckla sin 
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kreativitet. Det är personliga upplevelser där barn kan återkoppla sina erfarenheter och 

minnen (Rasmusson & Erberth, 2008).  

 

2.2 Förskolepersonalens roll 
Novaković (2015) redogör i sin artikel om att förskollärare med större kunskaper och 

intressen om ämnet bild, utför det oftare tillsammans med barnen i verksamheten än 

förskollärare som inte har det. Detta är något som liknar Granbergs (2001) resonemang 

som hävdar att pedagoger bör ha både erfarenheter och intressen om det som utförs 

tillsammans med barnen. Vid okunskap hos pedagogen riskerar barns lust att 

experimentera samt entusiasm att kvävas (ibid). Istället kan pedagogen välja att 

kompensera sin okunskap, genom att vara medforskande tillsammans med barnen 

(Holmberg (2017). 

 

Förskollärare ska med respekt och engagemang möta barns bilder (Skoog, 1998). Vuxna 

kan även via barns bilder, få kunskap om barnens situation, utveckling samt föreställning 

(ibid). Ett liknande resonemang som Braxell (2010) nämner, handlar om pedagogers sätt 

att bemöta barns bildskapande, kan avgöra om bildarbetet ska medföra ett kvalitativt 

lärande. Det innebär att pedagogen ska vara medforskande, reflekterande, positiv och 

tillåtande (ibid). Vidare menar Braxell att bildskapande ses som identitetsutvecklande, 

där barns förmåga och tillit stärks. Barn får möjlighet att lyssna, berätta, reflektera och 

uttrycka sin åsikt i mötet med andra barns bilder samt utveckla sin förmåga att arbeta 

enskilt eller i grupp (ibid). Vilket kan kopplas till Änggårds (2005, 2006) resonemang där 

barn kan få utveckla sitt språk samt sin sociala, kognitiva och känslomässiga förmåga, 

med hjälp av bildskapande. För att barn ska kunna reflektera, återberätta och minnas sin 

lärandeprocess, kan pedagoger använda en kamera vid dokumentation, menar Lindgren 

och Sparrman (2003). 

 

Änggård (2006) poängterar även att barns bildskapande i förskolan är av betydelse för 

olika faktorer. Detta kan vara hur miljön ser ut, vilka material som finns, organisationen 

av olika aktiviteter samt vilken tid barnen får (ibid). Personals och barns föreställningar 

om bildskapande har en påverkan på vilka möjligheter som finns (ibid). Skoog (1998) 

redogör för olika sätt att arbeta med bild i förskolan. Vilket kan vara styrda aktiviteter där 

lärarna ger barnen instruktioner och mallar som barnen ska följa (ibid). Ett annat sätt är 

att lärarna kan utföra fria aktiviteter med barnen som inte är styrda (ibid). Vidare påstår 

Braxell (2010) att det är viktigt att låta små barn få utforska material genom att låta barnen 

få smaka, känna, lukta och lyssna på materialet. 

 

2.3 Utomhusmiljön 
Förskolas läroplan (Skolverket, 2016) förespråkar att förskolan ska lägga stor vikt på 

miljö- och naturfrågor. Barn ska utveckla ett varsamt förhållningssätt till naturen och 

miljön samt att barn ska utveckla sin förståelse till att bidra till en bättre miljö (ibid). Barn 

ska även få möjlighet att utforska, upptäcka och samtala om naturvetenskap, enligt 

förskolans läroplan. Förskollärare ska ge barn möjlighet att utveckla sin förståelse för 

naturvetenskap, kemiska samt fysikaliska processer och djur och växter (ibid). 
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Mylesand (2007) nämner att barn får andra förutsättningar att skapa utomhus jämfört med 

inomhus. I utomhusmiljön kan pedagoger tänka miljösmart och låta barn få återanvända 

material som har använts inomhus (ibid). Detta ger det gamla materialet ett nytt värde 

t.ex. trasiga kaplastavar (ibid). Även utomhusmaterial kan användas i barns skapande som 

t.ex. sten, trä och plast (ibid). Utomhusmiljön ger barn en större möjlighet att bygga och 

konstruera, på grund av den stora ytan som finns (ibid). Barnen får även i utomhusmiljön 

en möjlighet att använda större material (ibid). 

 

Förskolans utomhusmiljö är en plats för lek och lärande menar Norðdahl och Jóhannesson 

(2016). Utomhusmiljön är till för att främja barns fysiska rörelse och välbefinnande samt 

att barn kan utveckla sin förmåga att bygga upp sitt mod (ibid). Förskollärare ska inte se 

risker som ett hinder, istället ska det ses som utmaningar för barns lärande samt en chans 

för barnen att bygga upp sin självkänsla (ibid). 

 

2.4 Begränsningar med skapande utomhusaktiviteter 
Flera olika begränsningar med att använda utomhusmiljön på förskolan med de yngre 

barnen, redogörs i Ernst (2014) studie. Där framkom det att promenader och transporter 

till platser utöver förskolans utomhusgård, var ett dilemma. Andra hinder som togs upp 

var om tidsbrist på förskolan samt brist på extra tillsyn och säkerhetsproblem. Även 

vintervädret ansågs vara en begränsning på grund av att många barn saknar lämpliga 

ytterkläder (ibid). Granberg (2000) nämner däremot att dåligt väder inte hindrar barns 

lek. Det är vuxna som begränsar barns möjlighet att gå ut, genom att det är de vuxna som 

avgör om barn ska få vara inomhus eller utomhus (ibid). Även val av kläder kan avgöra 

barns möjlighet att vara ut, det kan handla om barn som inte har tillgång till regnkläder, 

stövlar osv. (ibid). 

 

Ju större en barngrupp är, desto färre möjligheter kan vuxna ge barn egen tid till dialog 

och kommunikation, hävdar Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015). Vid 

personalbrist får pedagoger även mindre tid till att uppmärksamma barns lek och 

aktiviteter, påstår McClintic och Petty (2015). Vilket gör att pedagogerna endast 

säkerhetsövervakar barnen (ibid). Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan tar upp 

att storleken på barngruppen också kan göra det svårt till att få tillgång till material, 

aktiviteter och rum, vilket även påverkar barns relationer. Genom att det är många barn 

kan det finnas dåligt med utrymme för barns sysselsättningar (ibid). Vid stora 

barngrupper har förskollärare känt en minskning av barns delaktighet och inflytande 

(ibid). 

 

Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) skriver om lärares perspektiv på 

stora och små barngrupper i förskolan. Där beskrivs det att stora barngrupper leder till 

mindre tid samt en svårighet hos lärare till att få kontakt och engagera sig med varje barn 

(ibid). Barn med en mindre självsäkerhet, kan bli osynliga och inte få sina röster hörda i 

större barngrupper, jämfört med andra barn som tar större plats (ibid). Barn ska vara lika 

mycket värda och få sina åsikter hörda och respekterade enligt FN:s barnkonvention. 

Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson tar upp att lärare anser att stora barngrupper 
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leder till tidsbrist för kommunikation, där lärare inte kan vara på flera platser samtidigt. 

Det kan även vara svårt att vara uppmärksam på vardagssituationer i stora barngrupper 

(ibid). När det kommer till små barngrupper kan lärare närma sig barnen på ett bättre sätt 

(ibid). Att använda sig av mindre barngrupper på förskolan kan motverka barns otålighet 

och trötthet i vardagsaktiviteter som kräver turordning (ibid). Detta möjliggör att lärare 

kan observera och lyssna på varje enskilt barn (ibid). Ett förslag som Sheridan, Williams 

och Pramling Samuelsson tar upp, är att se till att ha en dialog med barnen och ställa 

frågor som är baserat på barnens kunskap och intresse. 

 

Utifrån McClintic och Petty (2015) resonemang ses utomhusmiljön på förskolan oftast 

som avlastning, där personalen kan ta rast. I utomhusmiljön kan personalen även släppa 

ut barnen där de får springa av sig sin överskottsenergi (ibid). Vidare tas det upp att det 

sker mest fri lek i utomhusmiljön och styrda och planerade aktiviteter i inomhusmiljön 

(ibid). Sedan nämns det att barns utomhusaktiviteter i hemmet blir begränsat eftersom 

arbetskraven hos föräldrar ökar (ibid). Idag använder barn mer teknik som till exempel 

Tv-spel och läroplattor, när de är hemma eller har andra fritidsaktiviteter (ibid). Därför är 

förskolan en viktig plats som kan ge barn möjlighet till att få utföra utomhusaktiviteter 

(ibid). 
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3 Metod 
Utifrån egna erfarenheter av utomhusmiljön på förskolan har vi sett att det sällan sker 

skapande aktiviteter på grund av flera begränsningar som finns. Syftet med studien är att 

undersöka skapande aktiviteter i utomhusmiljön på förskolan samt förskolepersonals syn 

på detta. I metodavsnittet redogörs det för vilken metod vi har valt för att undersöka detta. 

Avsnittet innehåller även urval av deltagare, vilka etiska principer som har tagits tillvara 

samt hur vi gick tillväga för att bearbeta det insamlade materialet. 

 

3.1 Val av metod 
För att kunna ta reda på förskolepersonals syn på skapande aktiviteter valde vi att göra en 

enkätundersökning utifrån den studiens valda frågeställningar. En enkätundersökning kan 

göras både i pappersform och via webben. Vi diskuterade olika för- och nackdelar med 

dessa två metodformer för enkätundersökningen. Genom att vi fann fler fördelar med att 

utföra enkätundersökningen via webben, valde vi att använda det som 

undersökningsmetod. Fördelar med att utföra undersökningen via webben var att vi anser 

att det är mer miljövänligt än att skriva ut det i pappersform. Det är också lättare att 

analysera resultatet via webben, än att få in hundratals svar som ska analyseras skriftligt. 

Det går även snabbare att skicka ut enkätundersökningen via webben och få in svar. 

Deltagarna kan även få skriva ned sina svar mer utförligt eftersom det finns mer plats för 

ord. I pappersform kan deltagarnas svar begränsas genom att deras ord inte får plats på 

papperet. Bryman (2011) tipsar om att se till att ha en enkät med en utformning som är 

lätt att förstå samt med en lockande layout. Det är även positivt att ha en kort enkät för 

att undvika enkättrötthet hos deltagarna (ibid). Vidare tar Hjalmarsson (2014) upp att 

förskollärare kan bli avskräckta när de ser en tät enkät. Utifrån detta valdes en kort enkät 

att användas med sammanlagt nio frågor. 

 

Webbsidan som valdes för enkätundersökningen är: www.surveymonkey.com. I 

Webbenkäten (se bilaga 3) valde vi att ha med både stängda och öppna frågor. Både 

Bryman (2011) och Hjalmarsson (2014) redogör för- och nackdelar med öppna frågor. 

Fördelarna är bland annat att deltagarna kan använda sina egna ord i kommentarsfältet 

samt att deltagarna kan lämna oförutsedda svar som inte forskaren är beredd på (ibid). 

Nackdelarna kan vara att deltagarna inte har ork eller tid att svara på öppna frågor (ibid). 

Fördelarna med stängda frågor är bland annat att de är lätta att ställa och svara på (ibid). 

Nackdelarna kan vara att deltagarna kan känna att inget av svarsalternativen passar dem 

(Bryman, 2011). Genom att vi fann både för- och nackdelar med öppna och stängda 

frågor, valde vi att variera dem i vår enkätundersökning. Frågorna diskuterades och skrevs 

ned skriftligt på papper innan vi lade in det på webbenkäten.  

 

Med stängda frågor ville vi ha svar på deltagarnas kön, yrkesbefattning, hur länge de har 

arbetat i förskolan samt om de använder spontanitet eller planering vid skapande 

utomhusaktiviteter eller båda delarna. När det kommer till de öppna frågorna, användes 

följande frågor: Vilka skapande aktiviteter utför du tillsammans med förskolebarn i 

utomhusmiljön och hur ofta? Anser du att skapande aktiviteter utförs mer eller mindre 

beroende på vilken miljö man befinner sig i och varför? Anser du att det finns hinder med 

http://www.surveymonkey.com/
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att utföra skapande aktiviteter i utomhusmiljön på förskolan? I så fall vilka? Om ja, hur 

kan dessa hinder enligt dig förbättras? Finns det någon skapande aktivitet som du skulle 

vilja prova på att utföra i utomhusmiljön? 

 

Hjalmarsson (2014) nämner att ett missiv ska skickas ut till deltagarna tillsammans med 

enkätundersökningen. I missivet ska information om undersökningen samt studiens syfte 

klargöras. Ett missiv är betydelsefullt för om deltagaren kommer att vilja delta i 

undersökningen eller inte (ibid). Utifrån detta valde vi att bifoga ett missiv (se bilaga 4) 

tillsammans med en webblänk till enkäten. Information gavs om hur deltagarnas bidrag 

kommer att användas av oss samt att det kommer att presenteras i ett examensarbete. I 

missivet togs flera etiska överväganden upp. Löfdahl (2014) tydliggör att vikten av 

information, vilket handlar om att deltagarna ska informeras om undersökningen. I 

missivet framkom det att det var frivilligt att delta i enkätundersökningen. 

Förskolepersonalen fick även information om att namn på deltagarna, förskola och 

kommun, ska avidentifieras, vilket både Löfdahl (2014) och Bryman (2011) nämner som 

ett viktigt etiskt ställningstagande. Även Vetenskapsrådet (2017) tar upp att deltagarnas 

identitet kan anonymiseras genom att använda fingerade namn, det vill säga påhittade 

namn på deltagarna. Detta togs tillvara genom att vi använde ett påhittat namn på 

förskollärarens citat i inledningen. I missivet framkom det även att undersökningen skulle 

genomföras i tre kommuner i Mellansverige. Slutligen togs det konfidentiella 

ställningstagandet tillvara i undersökningen, vilket handlar om att det insamlade 

materialet inte kommer att spridas vidare och endast ska användas som studiesyfte (ibid). 

Deltagarna fick också information om att examensarbetet kommer att sparas i 

högskolebibliotekets databas DiVA (I Digitala Vetenskapliga Arkivet) när det har 

examinerats. I missivet informerades deltagarna att endast kön och yrkesbefattning ska 

synas i studien. Men eftersom det endast var en man som svarade på webbenkäten har vi 

även avidentifierat vilket kön som har svarat på vad i undersökningen. Hjalmarsson 

(2014) tar upp att ett missiv ska innehålla kontaktuppgifter som telefonnummer och epost 

till undersökarna. Detta för att deltagarna ska kunna kontakta undersökarna om frågor 

som rör enkäten (ibid). Det tas även upp att det är bra att skicka ut påminnelsebrev till 

deltagarna (ibid). Detta gjorde vi genom att be förskolechefen att skicka ut påminnelser 

till förskolepersonalen. 

 

3.2 Urval av deltagare 
Webbenkäten skickades ut till förskollärare, barnskötare samt vikarier. Detta valde vi på 

grund av att vi ville jämföra förskollärares svar med barnskötare och vikariers. Utifrån 

detta kommer vår undersökning att baseras på förskolepersonal. Vi valde att undersöka 

tre kommuner i Mellansverige för att vi ville få in så många svar som möjligt. Först 

kontaktade vi ett flertal förskolechefer som fick information om vår undersökning. 

Därmed bad vi om godkännande att utföra vår enkätundersökning hos deras personal på 

deras ansvarsförskolor. Vid godkännande skickade vi vårt missiv till förskolechefen med 

information om vår undersökning samt länk till webbenkäten. Sedan skickade 

förskolechefen detta vidare ut till förskolepersonalens mailadresser som sedan fick 
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möjlighet att svara på våra frågor. Sammanlagt var det 9 förskolechefer som gav sitt 

godkännande att genomföra undersökningen på sammanlagt 18 förskolor. 

 

3.3 Bearbetning av det insamlade materialet 
När webbenkätsundersöknigen stängdes hade vi fått in svar från sammanlagt 34 deltagare. 

Genom att enkätundersökningen utfördes via webben kunde vi påbörja vår analys där. På 

webbsidan kunde vi se att deltagarna lade ner sin tid i genomsnitt 6 minuter och 42 

sekunder, på enkätfrågorna. Tiden som deltagarna hade på sig att svara på enkäten var 

ungefär en månad. Under tidsförloppet kunde vi se att fler deltagare svarade på enkäten 

efter att vi hade bett förskolechefen att skicka ut påminnelser.  

 

Vi inledde analysarbetet med att göra en bortfallsanalys. Först tittade vi på hur många 

kvinnor och män som svarat. Genom att det endast var en man och 33 kvinnor så 

avidentifierade vi svaren från olika kön. Istället tittade vi på hur många förskollärare, 

barnskötare och vikarier som svarade. Där svarade 29 förskollärare, 3 barnskötare och 2 

vikarier. Vi analyserade även om hur många som valde att svara på varje fråga för att titta 

efter eventuella bortfall av svar. Bryman (2011) tar upp att bortfall av data kan förekomma 

i enkätundersökningar. Detta kan bero på att deltagarna väljer att hoppa över vissa frågor 

eller att deltagarna har missat att svara på frågorna (ibid).  

Tabell 1: Intern bortfallsanalys 

Enkätfrågor  

Fråga 1: Ditt kön. 34 

Fråga 2: Yrkesbefattning. 34 

Fråga 3: Hur länge har du arbetat i förskolan? 33 

Fråga 4: Vilka skapande aktiviteter utför du tillsammans med förskolebarn 

i utomhusmiljön? Hur ofta? 

34 

Fråga 5: Hur genomför du dessa skapande aktiviteter i utomhusmiljön? 32 

Fråga 6: Anser du att skapande aktiviteter utförs mer eller mindre 

beroende på vilken miljö man befinner sig i? I så fall varför?  

21 

Fråga 7: Anser du att det finns hinder med att utföra skapande aktiviteter i 

utomhusmiljön? I så fall vilka? 

33 

Fråga 8: Om JA i fråga 7, hur kan dessa hinder enligt dig förbättras? 15 

Fråga 9: Finns det någon skapande aktivitet som du skulle vilja prova på 

att utföra i utomhusmiljön? 

28 

n=34 

Den första tabellen visar antalet svar från frågorna ur enkätundersökningen. Fråga 1, 2, 3 

och 5 är slutna frågor och fråga 4 är en öppen fråga. I tabellen visas det att alla 34 deltagare 

svarade på fråga 1,2 och 4. I fråga 3 valde en av deltagarna att hoppa över frågan likaväl 
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som i fråga 5, där två av deltagarna valde att inte svara på frågan.  Antal svar ur fråga 6-

9, är alla öppna frågor och har en varierande svarsfrekvens. I fråga 6 valde endast 21 

deltagare att svara och i fråga 7 svarade 33 personer. Dessvärre var det enbart 15 deltagare 

som svarade på fråga 8. I den sista frågan valde 28 deltagare att svara. Utifrån denna tabell 

kunde vi se att deltagarna valde att hoppa över vissa frågor. De flesta frågor som hoppades 

över var frågorna som krävde öppna svar jämfört med de frågor som krävde slutna svar.  

 

När bortfallsanalysen var gjord fortsatte vi analysarbetet med att undersöka likheter och 

skillnader mellan de olika yrkesbefattningarnas syn på skapande utomhusaktiviteter och 

även jämföra detta med hur länge de har arbetat. Därefter tittade vi på vilka skapande 

utomhusaktiviteter som förskolepersonalen väljer att utföra tillsammans med barn. På så 

vis undersökte vi hur förskolepersonalen väljer att genomföra skapande 

utomhusaktiviteter samt hur många av dem som ser utomhusmiljön som en begränsning 

för skapande aktiviteter på förskolan. Detta har vi valt att presentera med hjälp av flera 

olika tabeller och kategorier. 

Eftersom enkätfrågorna utformades utifrån studiens frågeställningar, valde vi att skapa 

kategorier i förhållande till det som togs upp i svaren från enkäten. Kategorierna som 

skapades kommer att presenteras i studiens resultat. Examensarbetets frågeställningar är 

följande: Vilka skapande aktiviteter kan utföras utomhus och hur genomförs de? Utifrån 

förskolepersonals perspektiv, vilka möjligheter och begränsningar finns med skapande 

aktiviteter i utomhusmiljön? 

De kategorier som framkom efter att ha bearbetat det insamlade materialet var: 

Förskolepersonals syn på skapande aktiviteter samt förskolepersonals syn på 

begränsningar och möjligheter med skapande aktiviteter i utomhusmiljön. En kort 

beskrivning av varje kategori kommer att presenteras i resultatet.  
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4 Resultat 
Efter att ha bearbetat det insamlade materialet och analyserat svaren från 

enkätundersökningen, presenteras resultaten i två kategorier och fyra tabeller/diagram. 

Först presenteras den första huvudkategorin: förskolepersonals syn på skapande 

aktiviteter. Där redovisas om vilka aktiviteter och material förskolepersonalen använder 

i skapande utomhusaktiviteter och hur det genomförs. Den andra huvudkategorin är: 

förskolepersonals syn på begränsningar och möjligheter med skapande aktiviteter i 

utomhusmiljön. Där redovisas vilka begränsningar och möjligheter som finns. Med hjälp 

av en tabell redovisas hur många som anser att finns begräsningar med skapande 

utomhusaktiviteter i förskolan. Resultatet avslutas med en jämförelse mellan 

förskolepersonalens yrkesbefattning samt om det finns likheter och skillnader beroende 

på hur länge de har arbetat i förskolan. 

 

4.1 Förskolepersonals syn på skapande aktiviteter 
Denna huvudkategori tar upp förskolepersonals syn på vad skapande aktiviteter är för 

något i relation till förskolan. Detta med följande underkategorier; Material och 

aktiviteter, som tar upp vilka material som används samt vilka aktiviteter som utförs, när 

det kommer till skapande i förskolan. I underkategorin presenteras även två tabeller som 

visar vilka skapande utomhusaktiviteter som utförs samt hur det genomförs. Önskemål av 

skapande aktiviteter, är den tredje underkategorin som tar upp om vilka skapande 

aktiviteter förskolepersonal skulle vilja prova på att utföra tillsammans med förskolebarn. 

  

Material och aktiviteter 

Förskolepersonalen hade flera olika uppfattningar om vad skapande aktiviteter i förskolan 

innebär (se tabell 2). Framförallt framkom det att skapande aktiviteter handlar om 

bildskapande av olika former. Det handlar om att måla och rita på stafflier, asfaltsmålning 

med asfaltskritor, måla med vattenfärg, måla med penslar, akvarellpennor, flaskfärg, 

färgpennor osv. Flera av förskolepersonalen ser också möjligheten att använda 

naturmaterial att måla med till exempel att måla på vatten, snö och is eller måla med bär 

och svampar. Förskolepersonalen påpekar även att det går att skapa och bygga med 

material från naturen, vilket kan vara att de gör olika skapelser i sandlådan av sanden som 

finns där. De framhåller även att de skapar och formar med lera, trä, stenar, pinnar, grenar, 

löv samt använder kottar för att göra ”kottdjur”. Med snö menar förskolepersonalen att 

de kan göra snögubbar, snödjur och snötåg tillsammans med barnen. En av 

förskolepersonalen antyder att det går att arbeta med trä och tälja pinnar i skogen med 

barnen. De använder också stockar, brädor, tegelstenar för att bygga banor. 

Förskolepersonalen framhåller även att de kan skapa genom att återbruka material som 

exempelvis att de fyller mjölkförpackningar med sand, vid bygge av banor. De nämner 

även att de kan skapa ljuslyktor tillsammans med barnen genom att spika hål i 

metallburkar. Förskolepersonalen tar upp att de kan främja rörelse och hälsa vid olika 

aktiviteter som balansgång och motoriska rörelser. Skapande aktiviteter kan även utföras 

med hjälp av dans, teater och drama samt med kamera och Ipads (lärplatta). 

Förskolepersonalen i undersökningen svarade olika på hur ofta de utförde skapande 

aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. Vissa svarade att de utför skapande aktiviteter varje 
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dag. Andra svarade 1-2 gånger per vecka. Några ansåg att de utför det varje gång de vistas 

utomhus. Flera svarade att det sker sällan eller i perioder och någon inte alls. En svarade 

att de endast har tid för det när det är färre barn på förskolan som t.ex. fredagar. En svarade 

att skapande aktiviteter sker mest på sommaren. 

 
Tabell 2: Skapande utomhusaktiviteter 

 

Bildaktiviteter och 

material (23st) 

 

Byggaktiviteter 

med naturmaterial 

(23st) 

 

Återbruk (2st) Övrigt (3st) 

Stafflimålning. 

 

Asfaltsmålning. 

 

Måla med 

flaskfärg, 

färgpennor, kritor, 

vattenfärg, 

akvarellpennor, 

penslar, färgpennor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måla på vatten, snö 

och is. 

 

Måla med bär och 

svampar. 

 

Skapa och forma 

med lera, sand, trä, 

sten, pinnar, grenar, 

löv, kottar. 

 

Arbeta med trä och 

tälja pinnar. 

 

Bygga snögubbar, 

snödjur och snötåg 

 

Bygga banor med 

stockar, brädor och 

tegelsten. 

 

 

Fylla 

mjölkförpackningar 

med sand vid bygge 

av banor. 

 

Bygga ljuslyktor 

genom att spika hål i 

metallburkar. 

 

Kartong och garn. 

Balansgång och 

motoriska 

rörelser. 

 

Dans, teater och 

drama. 

 

Använda 

lärplatta. 

 

Den här tabellen visar vilka aktiviteter och material förskolepersonalen använder när det 

kommer till skapande aktiviteter i utomhusmiljön. Tabellen är uppdelad i 4 olika 

kategorier beroende på vad innehållet handlar om. Vi kom fram till att 23 av deltagarna 

hade en uppfattning om att skapande handlar om innehållet bild. Det visade att även 23 

av dem hade en uppfattning att det handlade om innehållet bygg. Flera av dem hade en 

tanke om att skapande aktiviteter utförs med både bild och bygg. Sedan var det endast två 

av dem som talade om återbruk. Endast tre tog upp om att de skapar genom motoriska 

rörelser och balansgång, dans, teater och drama samt med lärplatta. Nästkommande 

diagram (figur 1) visar hur förskolepersonalen väljer att genomföra skapande 

utomhusaktiviteter i förskolan.  
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Figur 1. Hur skapande aktiviteter i utomhusmiljön genomförs. 

Diagrammet visar på hur förskolepersonal väljer att genomföra skapande aktiviteter i 

förskolan utomhusmiljö. I undersökningen svarade 32/34 av förskolepersonalen som 

deltog på frågan om hur de genomför skapande aktiviteter tillsammans med barnen. Ingen 

svarade att de endast genomför med planering. Fyra deltagare svarade att de endast 

använder sin spontanitet. Det var 28 deltagare som svarade att de använder både planering 

och spontanitet vid skapande aktiviteter i utomhusmiljön.  

 
Önskemål av skapande aktiviteter 

Förskolepersonalen hade ett flertal önskemål om vilka skapande aktiviteter som de skulle 

vilja prova på att utföra i utomhusmiljön med barnen. Dessa aktiviteter var bland annat 

att de ville testa på utomhusmålningar som exempelvis att måla på asfalt, stenar samt snö 

och skapa med is. Förskolepersonalen beskrev även en önskan att måla på ett stort papper 

med hela kroppen samt ta ut papper eller stafflier för att sedan måla av något från naturen. 

Några av förskolepersonalen ville även testa på att dreja och göra skapelser av lera. Att 

samla in material för att sedan väva det (naturväv) var ännu ett önskemål. En annan vilja 

var att samla in material som finns på förskolans gård, för att sedan göra skapelser av det 

tillsammans med barnen. Vidare fanns en vilja att testa på att göra bubblor av is och 

såpbubblor med hjälp av färg, vatten och diskmedel. Förskolepersonalen tog även upp att 

de skulle vilja testa på att bygga vattenrännor med barnen av olika material. Slutligen var 

en målarbänk ett önskemål att ha i utomhusmiljön för att kunna skapa och måla spontant 

med barnen. 
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4.2 Förskolepersonals syn på begränsningar och möjligheter med skapande 

aktiviteter i utomhusmiljön 
Denna huvudkategori handlar om förskolepersonals uppfattningar om vilka 

begränsningar och möjligheter som finns med att utföra skapande utomhusaktiviteter i 

förskolan. Detta redogjordes i tre underkategorier, där den första underkategorin var: 

personalbrist och barngruppsstorlek. Sedan presenteras den andra underkategorin: 

förskolepersonals engagemang och kunskap. Vilket handlar om förskolepersonals 

engagemang och kunskap gällande skapande aktiviteter. Slutligen presenteras den sista 

underkategorin: problemlösning, vilket handlar om hur förskolepersonals syn på hur de 

olika begränsningarna kan bearbetas.  

 

 
Figur 2. Hinder med att utföra skapande aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. 

I det här diagrammet (figur 2) visas det att 17 av 34 förskolepersonal ansåg att det fanns 

begränsningar med att utföra skapande utomhusaktiviteter i förskolan. Dock var det 16 

av 34 förskolepersonal som ansåg att det inte finns några begränsningar alls och det var 

en deltagare som valde att inte svara på frågan alls.  

 
Personalbrist och barngruppsstorlek 

Förskolepersonalen uppfattar främst att storleken på barngruppen och personalbristen är 

den största begränsningen när skapande aktiviteter ska utföras på förskolan. Detta menar 

förskolepersonalen har en stor påverkan när det kommer till planering av aktiviteter, 

vilket är något som kan leda till att fler spontana aktiviteter utförs än planerade. Det tas 

även upp att det är svårt att utföra skapande aktiviteter i utomhusmiljön genom att 
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förskolepersonalen inte har tid att gå ifrån och förbereda aktiviteten. Detta på grund av 

att personalen oftast tar tillfället att rasta vid utevistelse, vilket leder till personalbrist i 

barngruppen när de vistas utomhus. En av förskolepersonalen uttrycker att det sker mer 

barnpassning istället för förskoleundervisning när de vistas utomhus på grund av bristen 

på förskolepersonal och stora barngrupper. Detta på grund av att det händer mer saker 

utomhus, exempelvis att en av personalen måste följa med ett barn på toa, en annan måste 

svara i telefonen och en tredje måste trösta ett barn som har gjort sig illa. Det nämns även 

att det är svårt att hinna med att se alla barns skapande aktiviteter vid personalbrist och 

stora barngrupper. Flera av förskolepersonalen uttrycker att det blir ett störande moment 

när flera barngrupper är ute samtidigt på förskolans gård. Det nämns även att det uppstår 

problem när barn i olika åldrar är ute samtidigt. Utifrån detta nämner de att det är svårt 

att avgränsa förskolans utegård samt att tiden inte räcker till. En av förskolepersonalen 

nämner att det även är svårt att få tag på vikarier vid personalbrist. Vidare nämner en 

annan av förskolepersonalen att det har blivit mindre skapande verksamhet i förskolan 

genom åren. Dessutom nämns det att det alltid är brist på personal någonstans i huset.  

 
Förskolepersonals engagemang och kunskap 

En annan begränsning som togs upp handlar om förskolepersonals engagemang och 

kunskap. Utifrån detta uttrycker en förskollärare ”Allt som går att skapa med kan flyttas 

ut, det är bara vi vuxna som kan sätta gränser”. Flera av förskolepersonalen relaterar till 

detta, genom att de ser oss vuxna som en begränsning, när det kommer till att utföra 

skapande aktiviteter med barn. Det kan även bero på hur erfarna och kreativa 

förskolepersonalen är, enligt en förskolepersonal. Det nämns även att det är vuxna som 

inte kan se utomhusmiljön som likställd med inomhusmiljön. Det tas även upp att det 

finns oändligt med material i utomhusmiljön, men det är vuxnas fantasi som sätter stopp 

för vad som kan göras. Däremot nämns det även att material för skapande aktiviteter 

endast finns inomhus. En annan åsikt som togs upp var att det finns mer tillgängligt 

material inomhus, vilket leder till att skapande aktiviteter sker mer inomhus än utomhus. 

Detta problematiseras genom att en förskolepersonal anser att det är jobbigt att släpa 

materialet in och ut. Flera av förskolepersonalen relaterar till att det sker mer skapande 

aktiviteter inomhus än utomhus på förskolan i exempelvis målarrummet. I utomhusmiljön 

används naturmaterial mer i skapande aktiviteter, enligt flera av förskolepersonalen. Det 

nämns även att miljön är viktig för att inspirera barnen till att skapa. När miljön är 

tillåtande och tillgänglig sker det mer skapande aktiviteter bland barnen.  

 

Förskolepersonalen menar att skapande aktiviteter i utomhusmiljön utförs olika beroende 

på vilket väder det är. Samtidigt uttrycks det att det alltid går att göra någon form av 

skapande aktivitet vid olika väder. Däremot togs det upp att det inte går att utföra vissa 

aktiviteter när det är kallt ute såsom att klippa med sax. Förskolepersonalen anser att de 

väljer att vara utomhus oftare under de varma månaderna. Med detta blir utevistelsen 

längre än vid kallare perioder. Under de varma dagarna väljer personalen att ta ut material 

såsom papper och pennor till barnen. Barns kläder kan också avgöra vad som kan göras i 

utomhusmiljön. En av förskolepersonalen menade att föräldrar inte gillar att deras barn 
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får färg på sina kläder genom att kläderna är dyra. Vidare nämns det att ytterkläderna är 

svåra att skydda trots användning av förkläde eller annat sorts skydd.  

 

Problemlösning 

För att kunna bearbeta de olika nämnda begränsningarna med att utföra skapande 

aktiviteter i utomhusmiljön, har förskolepersonalen tagit upp flera eventuella lösningar 

på förbättringar. Den främsta lösningen som togs upp var att minska på barngruppen och 

öka personalstyrkan. Detta för att exempelvis, kunna fånga upp varje barn och deras 

skapande. En annan idé som togs upp var att dela in barngruppen i mindre barngrupper. 

Ytterligare en tanke var att förskolepersonal kan försöka tänka nytt och annorlunda 

genom att lära sig att försöka gå in i andra tankebanor. Detta kan innebära att gå på 

utbildningar eller föreläsningar. Förskolepersonalen kan även ta tillvara på kollegialt 

lärande, där förskolepersonal möts och delar med sig av varandras erfarenheter. Det togs 

även upp att förskolepersonalen kan försöka planera mer och förbättra utomhusmiljön. 

Flera av förskolepersonalen antyder att mer material kan köpas in för att få mer tillgång 

till material, vilket uttrycks som en ekonomisk fråga. Att använda sig av mer grindar och 

staket kan förbättra avgränsningen på förskolans utomhusgård, enligt en av 

förskolepersonalen.  

 

4.3 Jämförelse mellan yrkesbefattning och yrkeserfarenhet 
I tabell 3 nedan redogörs skillnader och likheter mellan förskollärare, barnskötare och 
vikariers syn på begränsningar och möjligheter med att utföra skapande 
utomhusaktiviteter. Tabellen visar även en jämförelse beroende på hur länge 
förskolepersonalen har arbetat i förskolan. 
 
Tabell 3 - Jämförelse mellan yrkesbefattning och yrkeserfarenhet 

Tid i yrket  

Förskollärare 

 

Barnskötare/Vikarier 

 

 

0-5 år 

 Vid aktiviteter utomhus 

används naturmaterial 

 Skapande aktiviteter utförs 

mer inomhus där material 

finns 

 Väder kan spela roll. Vid t.ex. 

regn kan vattenlekar utföras 

 Rörigt med många barn, 

material räcker inte till alla 

 

 Har inga aktiviteter att 

göra utomhus 

 Sker mer skapande 

aktiviteter inomhus där 

det finns mer material 

 Sker sällan på grund av 

personalbrist och dåligt 

väder 

 

 

6-10 år 

 

 Lättare inomhus där material 

finns 

 Endast fantasin sätter stopp 

 Material är mer tillgängligt 

inomhus 
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 Skapande aktiviteter sker inte 

utomhus pga. stor barngrupp 

eller personalbrist 

 Se miljön som likställd den 

miljö man ordnas inomhus 

 

 

 

11-20 år 

 Skapar lika mycket inomhus 

som utomhus 

 Vissa aktiviteter är lättare 

inomhus, där material finns 

mer tillgängligt i t.ex. 

målarrummet 

 Det finns oändligt med 

material utomhus t.ex. 

naturmaterial 

 Bara fantasin som sätter stopp 

för oss vuxna, barn skapar 

hela tiden 

 Spontana aktiviteter utomhus 

och planerade aktiviteter 

inomhus 

 

 Finns inga hinder med 

att utföra skapande 

aktiviteter utomhus 

 Kan utföras med 

naturmaterial utomhus 

 

 

Mer än  

20 år 

 Skapar mest inomhus där det 

finns mer material 

 Lättare att skapa inomhus där 

utemiljön inte är inbjudande 

 Finns mycket material 

utomhus. Allt material 

inomhus kan tas ut 

 

 

I tabellen visas det att barnskötare och vikarier som har arbetat 0-5 år, tog upp att de inte 

har aktiviteter att göra utomhus samt att det utförs mer skapande aktiviteter inomhus, där 

materialet finns. Även förskollärare som har arbetat 0-5 år och 6-10 år nämnde att 

skapande utomhusaktiviteter utförs mer inomhus, där det finns material. Ett liknande 

resonemang togs upp av förskollärare som har arbetat 11-20 år och även över 20 år, att 

det är lättare att skapa inomhus, där det finns mer tillgängligt material. Barnskötare och 

vikarier som har arbetat 0-5 år tog upp att skapande utomhusaktiviteter sällan sker pga. 

personalbrist. Detta togs även upp av förskollärare som har arbetat 6-10 år, att skapande 

utomhusaktiviteter utförs sällan pga. personalbrist men även stora barngrupper var en 

orsak. Förskollärare som har arbetat 0-5 år menar även att material inte räcker till alla 

barn pga. många barn. Ännu en begränsning som togs upp av barnskötare och vikarier 

som har arbetat 0-5 år, var att dåligt väder kan begränsa utförandet av skapande 

utomhusaktiviteter. Däremot menade en förskollärare som har arbetat 0-5 år, att vädret 

kan spela roll men kan tillvaratas genom att t.ex. utföra vattenlekar vid regn. Barnskötare 
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och vikarier som har arbetat 11-20 år, tog upp att det inte finns hinder med att utföra 

skapande utomhusaktiviteter. Däremot nämnde förskollärare som har arbetat 6-10 år och 

11-20 år, att barn skapar hela tiden, men att det är vuxnas fantasi som sätter stopp. De 

flesta förskollärare, barnskötare och vikarier nämnde att skapande aktiviteter utförs med 

naturmaterial. Men en förskollärare som har arbetat över 20 år, nämnde att material som 

finns inomhus kan tas med till utomhusmiljön. Slutligen nämnde en förskollärare som har 

arbetat 11-20 år, att det sker mer planerade aktiviteter inomhus och spontana aktiviteter 

utomhus.  
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5 Diskussion 
 

Syftet med denna studie är att undersöka skapande aktiviteter i förskolans utomhusmiljö, 

genom att analysera förskolepersonals syn på skapande aktiviteter i utomhusmiljön. I 

detta avsnitt redovisas fyra huvudrubriker, vilket är följande: metoddiskussion, 

resultatdiskussion, slutsats samt tips på fortsatt forskning. I metoddiskussionen 

diskuteras arbetets valda metod d.v.s. enkätundersökningen. Därefter diskuteras arbetets 

resultat utifrån de rubriker vi kom fram till, som kopplas till studiens avsnitt; tidigare 

forskning. Kategorierna är ”förskolepersonals syn på skapande aktiviteter samt 

”förskolepersonals syn på begränsningar och möjligheter med skapande aktiviteter i 

utomhusmiljön”. Arbetets slutsats innehåller en kort sammanfattning av studiens resultat. 

Till sist avslutas arbetets diskussion med tips på vidare forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 
För att undersöka förskolepersonals syn på skapande aktiviteter i utomhusmiljön, skapade 

vi enkätfrågor. Vi diskuterade om enkätundersökningen skulle ske genom webben eller i 

pappersform genom att skriva ned för- och nackdelar på ett papper. Därmed valde vi att 

utföra enkätundersökningen genom webben på grund av att vi fann fler fördelar med det. 

För det första ansåg vi att det var miljövänligt, där vi inte behövde skriva ut hundratals 

papper samt att vi inte behövde åka till förskolorna med bil eller buss. Vi ansåg även att 

vi inte hade mycket tid på oss att åka ut till förskolorna. Utifrån detta gick det snabbt och 

smidigt att skicka ut enkäterna via webben. En annan fördel var att vi kunde analysera 

förskolepersonalens svar av enkätfrågorna direkt på webbsidan.  

 

Utifrån det Bryman (2011) tar upp om att undvika enkättrötthet hos deltagarna genom att 

se till att ha en kort enkät, valde vi att ha en enkät på endast 9 frågor. Trots detta upplevde 

vi att vissa av förskolepersonalen inte tog sin tid att svara utförligt samt att de hoppade 

över vissa frågor, speciellt de öppna frågorna (se tabell 1). Detta ledde till det Bryman 

nämner om bortfall av data, där deltagarna valde att hoppa över frågor eller missade 

frågorna. Enkätundersökningen skickades ut till 9 förskolechefer med sammanlagt 18 

ansvarsförskolor. Eftersom enkätundersökningen skickades ut till 18 förskolor, borde ett 

hundratals svar har kommit in om alla hade svarat. Trots detta fick vi in endast 34 svar. 

Detta kan bero på det som Hjalmarsson (2014) nämner att förskollärare kan bli avskräckta 

vid användning av täta enkäter. Det kan även ha berott på en hög efterfrågan av 

enkätundersökningar på förskolor, som en förskolechef nämnde. Förskolechefen tackade 

därmed nej till att ge sitt medgivande av enkätundersökning på sina ansvarsförskolor. 

Andra orsaker kan vara att förskolepersonalen inte hade tid eller glömde bort att svara på 

enkätundersökningen. Detta var något vi märkte genom att vi kunde se att det var få som 

svarade per vecka. Därmed skickade vi ut påminnelser till förskolecheferna att de skulle 

påminna sina anställda. Efter detta kunde vi se att svarsfrekvensen ökade för varje gång 

det skickades ut påminnelser. Detta kunde även synliggöras på webbsidan 

www.surveymonkey.com, där det fanns en tidtabell som visade på när deltagarna hade 

svarat på enkätundersökningen. På webbsidan kunde vi efterhand se att max antal svar 

för varje enkät var 100 stycken. Om det fanns en önskan att få in fler svar, var vi tvungna 

http://www.surveymonkey.com/
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att betala för det. Genom att vi endast fick in 34 svar var inte detta ett alternativ hos oss. 

Men om vi hade fått in 100 svar hade inte fler förskolepersonal fått chansen att delta och 

det hade blivit en förlust hos oss. Vi hade önskat att få in upp mot 100 svar på 

enkätundersökningen, men samtidigt var vi nöjda med de svar vi fick in för vår 

undersökning.  

 

I denna studie ville vi även jämföra förskolepersonalen d.v.s. förskollärare, barnskötare 

och vikariers syn på skapande utomhusaktiviteter. Utifrån detta hade vi skapat en fråga i 

enkätundersökningen, där de skulle besvara vilken yrkesbefattning de har. I efterhand 

kunde vi se att det var flest förskollärare som svarade på enkätundersökningen. Det var 

väldigt få barnskötare och vikarier som svarade. Utifrån detta valde vi att först slå ihop 

deltagarnas yrkesbefattning till ett det vill säga förskolepersonals perspektiv. Detta var 

något som skapade en diskussion hos oss där vi ställde frågan om varför få barnskötare 

och vikarier svarade på enkätundersökningen. En tanke var att det kunde bero på att det 

är flest förskollärare som arbetar på förskolorna. Det kan även bero på att 

förskolecheferna hade missuppfattat vårt missiv och endast skickade ut missivet till 

förskollärarna. Detta trots att det framkom i missivet att enkätundersökningen skulle 

skickas ut till all personal, alltså förskollärare, barnskötare och vikarier. En till fråga som 

valdes att ha med i enkätundersökningen var att förskolepersonalen skulle besvara sitt 

kön. Där kunde vi se att det var endast en man som svarade och resten kvinnor. Utifrån 

detta valde vi att även avidentifiera deltagarnas kön. Detta även på grund av etiska 

överväganden, där vi inte ville peka ut mannens svar. En tanke på hur vi hade kunnat göra 

det bättre för att få fler förskolepersonal att delta var att formulera om frågan på ett bättre 

och tydligare sätt. Vi kunde även tagit bort eller lagt till frågor för att få fler att delta. Vi 

ser detta även som positivt, genom att metodvalet är något som vi kan förbättra tills nästa 

gång vi gör en enkätundersökning. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Förskolepersonals syn på skapande aktiviteter 

Efter att vi hade gjort denna undersökning kunde vi se att förskolepersonalen har flera 

olika uppfattningar om skapande utomhusaktiviteter i förskolan. Begreppet skapa handlar 

enligt Granberg (2001) dels om att frambringa, forma, gestalta, producera, konstruera 

något. Det kan göras med formbara material som till exempel lera, massa, sand och vatten, 

sågspån, pappersmassa, gips, jord och vatten samt snö, vatten och is. I 

enkätundersökningen kunde vi se att förskolepersonalen hade liknande tankar gentemot 

det Granberg benämner. Förskolepersonalen menar dels att de utför skapande 

utomhusaktiviteter genom att skapa och forma. Detta gör de med hjälp av lera, sand, snö 

och is (se tabell 2). Vidare nämner Granberg att skapande även handlar om fasta material 

som papper, trä, metall, natur-och returmaterial. Utifrån detta svarade förskolepersonalen 

att de använder trä, sten, pinnar, grenar, löv, kottar, stockar, brädor och tegelsten. 

Förskolepersonalen svarade även att returmaterial används såsom metallburkar och 

mjölkförpackningar samt annan kartong och garn (se tabell 2), vilket även uppnår till ett 

av målen i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som styrker på att förskolan ska värna 
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om miljön och naturen. Det kan även relateras till det Mylsesand (2007) påstår, att 

pedagoger ska tänka miljösmart, där barn ska få möjlighet att återanvända material som 

används inomhus, vilket ger materialet ett nytt värde. I förskolan kan även färg såsom 

fingerfärg, lim och papper, pennor, vaxkritor, täckfärg, fingerfärg och oljekritor 

användas, menar Granberg. I enkätundersökningen framkom det att förskolepersonalen 

målar med flaskfärg, färgpennor, kritor, vattenfärg, akvarellpennor, penslar, färgpennor, 

stafflimålning och asfaltsmålning. Förskolepersonalen använder även färgen till att måla 

på snö och is. Även bär och svampar används till att måla med (se tabell 2). Utifrån detta 

anser vi att det är viktigt att låta barn få använda sina sinnen i användning av olika 

material. Vilket även Braxell (2010) antyder genom att låta små barn få smaka, känna, 

lyssna och lukta i utforskandet av material. Barn kan t.ex. få plocka bär och svampar i 

skogen som sedan tas med till förskolan där barn kan få utforska och måla med det. 

Förskolepersonalen tog även upp att de utför skapande utomhusaktiviteter med hjälp av 

uttrycksformer som dans, rörelse och drama (se tabell 2). Dock var det ingen av 

förskolepersonalen som nämnde att de använder musik och sång i skapandet med barn. 

Musik och sång är en viktig uttrycksform, vilket är något som även förskolans läroplan 

tar upp. Enligt förskolans läroplan ska barn få utveckla sin skapande förmåga med 

uttrycksformer som lek, rörelse, sång, musik, dans och drama. Ett exempel på att arbeta 

med sång och musik i skapandet med barn, kan vara det som Granberg (2001) tipsar om. 

Barn kan måla till musiken med en pensel eller rita till en ritsaga eller måla till en 

målarramsa. Ferm Thorgersen (2012) ger förslag att barn kan rita bilder eller röra sig till 

ljud som t.ex. vattenljud. Det togs även upp att förskolepersonal använder lärplattor i 

skapandet med barn på förskolans utomhusmiljö. Att använda kameror kan vara ett bra 

sätt för förskolepersonal att behålla barns skapande. Lindgren och Sparrman (2003) 

menar att kameran kan användas vid dokumentation där barn får reflektera, återberätta 

och minna sin lärandeprocess. Vi anser att kameran kan vara ett sätt som leder till 

nyfikenhet och intresse hos barnen. Barnen kan även inspirera varandra såväl som 

förskolepersonalen kan bli inspirerad.  

 

I enkätundersökningen fick förskolepersonalen svara på om det fanns någon skapande 

utomhusaktivitet, som de ville prova på att utföra tillsammans med barn. Denna fråga 

ledde till många inspirerande aktiviteter såsom asfaltsmålning och snömålning. En 

diskussion gjordes om dessa aktiviteter och vi kom fram till att måla på asfalt och snö är 

två sätt där papper inte behövs. Att måla på asfalt tillsammans med barnen ger dem även 

ett oändligt stort utrymme att måla på. Snön kan vara ett roligt och annorlunda sätt att 

måla på. Trots detta finns det dilemman där det kan vara kallt att måla på snö eller att 

barnens målningar försvinner med vinden. För att behålla barnens målningar kan 

förskolepersonalen tillsammans med barnen ta kort på det med en kamera. Andra 

aktiviteter som togs upp var naturvävning och göra bubblor och andra skapelser av is. 

Dessa aktiviteter var något nytt för oss och vi har aldrig sett det göras på förskolan. Att 

göra naturväv av naturmaterial kan väcka intresse och nyfikenhet för naturen hos barnen. 

Utifrån detta uttrycker förskolans läroplan att barn ska ges möjlighet att få utveckla sin 

förståelse för naturvetenskap, såsom djur och växter samt kemiska och fysikaliska 

processer (Skolverket, 2016). Att göra bubblor och andra skapelser av is kan även leda 
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till nyfikenhet och intresse hos barnen. Barnen kan få utforska naturfenomen, vilket kan 

vara fast, flytande och gasform. De kan titta på hur lång tid det tar för bubblan att smälta, 

vilken av barnens bubblor smälter först eller sist. Förskolepersonalen kan även titta på 

olika mönster i bubblorna och jämföra dessa tillsammans med barnen. Förskolans 

läroplan beskriver även att barn ska ges möjlighet att få utforska, upptäcka och samtala 

om naturvetenskap. En annan skapande utomhusaktivitet som togs upp av 

förskolepersonalen var att de ville låta barnen få måla med hela kroppen på ett stort 

papper. Detta kan vara ett bra tips att prova på att göra utomhus när det passar.  

 

Utifrån vad det McClintic och Petty (2015) beskriver, att det sker mer fria aktiviteter än 

styrda i förskolans utomhusmiljö. I figur 1 kunde vi se att förskolepersonalen använder 

både spontanitet och planering vid genomförande av skapande utomhusaktiviteter. Några 

hade svarat att de använder endast spontanitet och ingen svarade att de använder enbart 

planering. Tittar vi enbart på om de utför skapande aktiviteter med spontanitet eller 

planering, sker det mer spontana aktiviteter. Barns ska få leka och lära sig samt göra 

aktiviteter i både inomhus- och utomhusmiljön i planerad såväl som naturmiljön 

(Skolverket, 2016). Vi kunde se att nästintill alla som deltog i enkätundersökningen utför 

någon form av skapande utomhusaktivitet tillsammans med barnen. Vissa utför det varje 

dag och andra 1-2 gånger i veckan och några inte alls. I inledningen beskriver vi att detta 

var något vi kunde se var vanligt, att det sker sällan på förskolan. Men eftersom vi har 

fått en annan inblick på vad skapande aktiviteter är, uppfattar vi nu att det sker oftare än 

vad vi trodde först. Flera av förskolepersonalen antar att de sällan utför skapande 

utomhusaktiviteter med barnen på förskolan. Detta anser vi kan bero på att många 

förskolepersonal har en uppfattning om att skapande handlar enbart om att måla och rita 

eller olika aktiviteter i ateljén. Men andra ansåg att skapande handlar om mycket mer 

d.v.s. bygga i sandlådan, göra skapelser av snö och is samt andra naturmaterial. Vissa 

talade även om dans, drama och rörelse. Förskolepersonalen har olika syn på vad 

begreppet skapande är och hur det kan användas i utomhusmiljön. Att skapande 

utomhusaktiviteter sker sällan, kan även bero på flera begränsningar som uppstår i 

förskolans vardag. Vilket diskuteras i nästkommande diskussionsdel, ”förskolepersonals 

syn på begränsningar och möjligheter med skapande aktiviteter i utomhusmiljön”. 

 

5.2.2 Förskolepersonals syn på begränsningar och möjligheter med skapande 

aktiviteter i utomhusmiljön. 

Studiens resultat visar att ungefär hälften av förskolepersonalen anser att det finns 

begräsningar med att utföra skapande utomhusaktiviteter. Nästan lika många anser att det 

inte finns begräsningar med att utföra skapande utomhusaktiviteter (se figur 2). Det som 

ständigt tas upp som en begränsning med att utföra skapande utomhusaktiviteter på 

förskolan, är personalbrist och barngruppsstorlek. Förskolepersonalen uttrycker att vid 

personalbrist och en stor barngrupp, påverkar planering av aktiviteter utomhus negativt, 

vilket leder till att fler spontana aktiviteter utförs. Vidare menar förskolepersonalen att de 

tar utomhusmiljön som tillfälle att rasta genom att de inte har tid för det inomhus. Vilket 

i sin tur leder till personalbrist när de vistas utomhus och därmed sker det mer 
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barnpassning än aktiviteter. Detta är något som relateras till McClintic och Petty (2015) 

resonemang, att förskolans utomhusmiljö ses som avlastning av förskolepersonalen. 

Vidare påstår förskolepersonalen att det händer mer saker bland barnen utomhus än 

inomhus t.ex. en behöver gå på toa och en behöver tröstas osv. Detta kan kopplas till det 

Williams och Sheridan (2015) skriver, att det är svårt att befinna sig på flera platser 

samtidigt vid stora barngrupper, vilket leder till tidsbrist för kommunikation. Detta gör 

att personalstyrkan brister och aktiviteter prioriteras bort. Detta kan relateras till det 

McClintic och Petty nämner, att vid personalbrist utomhus, ger personalen mindre tid och 

uppmärksamhet till lek och aktiviteter och endast säkerhetsövervakar barnen. Detta är 

något som även Ernst (2014) hävdar att det finns brist på extra tillsyn på grund av få 

förskolepersonal. Enligt egna erfarenheter har vi sett att det blir personalbrist på grund av 

att personal rastar samt att det sker mer säkerhetsövervakning utomhus. Detta anser vi 

vara en självklar sak, att barns säkerhet alltid ska prioriteras i första hand. Norðdahl och 

Jóhannesson menar dock att förskolepersonalen inte ska se risker som hinder, istället ska 

det ses som utmaningar för barns lärande och för att barnen ska bygga upp sin självkänsla. 

Vi anser att detta kan bli svårt beroende på vilken situation barnen och personalen 

befinner sig i. Självklart ska förskolepersonal utmana och stärka barns självkänsla 

samtidigt som de ser på eventuella risker som kan uppstå. Detta anser vi kan bli ett 

dilemma genom att det ofta är personalbrist och stora barngrupper i förskolan, vilket kan 

vara en orsak till det en förskolepersonal antydde, att det har skett mindre skapande 

verksamhet genom åren. Ett annat påstående som tas upp av förskolepersonalen i 

resultatet, är att det var svårt att se alla barns skapande på grund av stora barngrupper och 

få personal. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) nämner att vid större 

barngrupper ges färre möjligheter till egen tid med barnen, vilket leder till en minskning 

av barns delaktighet och inflytande. Barn får därmed inte sina röster hörda (ibid). Enligt 

FN:s barnkonvention, ska barn vara lika mycket värda och få sina åsikter hörda och 

respekterade. 

 

Citatet från enkätundersökningen, som tas upp i studiens inledning är ”allt som går att 

skapa med kan flyttas ut, det är bara vi vuxna som kan sätta gränser”. Detta synsätt 

återkommer i studiens resultat, att förskolepersonals erfarenhet, kreativitet, fantasi och 

kunskap påverkar barns möjlighet till skapande i utomhusmiljön. Novaković (2015) 

hävdar att förskollärare med större kunskap och intresse om ämnet t.ex. bild, utför det 

oftare jämfört med förskollärare som inte har det. Därmed påstår Granberg (2001) att 

pedagoger ska ha intresse och erfarenhet om det som utförs tillsammans med barnen, för 

att minska risken att kväva barns lust till lärande. Utifrån egna reflektioner anser vi att 

kunskap och erfarenheter inte alltid behövs, istället ska förskolepersonal visa intresse för 

skapande, trots att de kanske inte har det. Detta för att hindra att barnen smittas av 

förskolepersonals negativa attityd till skapande. Okunskap för skapande kan kompenseras 

genom att vara medforskande (Holmberg, 2017). I resultatet kommer vi även fram till att 

vissa av förskolepersonalen inte ser utomhusmiljön som likvärdig med inomhusmiljön. 

Utifrån detta argumenterade förskolepersonalen att materialet endast finns inomhus samt 

att det blir mycket släp in och ut. Däremot nämner andra att det finns oändligt med 

material och att det endast är vuxnas fantasi och okunskap som sätter stopp. Vissa tar upp 
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att naturmaterial används mer utomhus än inomhus. Änggård (2006) hävdar att miljöns 

utformning, tillgång till material, organisation av olika aktiviteter samt vilken tid barnen 

får, är en stor betydelse för deras skapande. Utifrån detta nämner förskolepersonalen att 

en tillåtande och tillgänglig miljö är viktig för att inspirera barn till att skapa mer utomhus. 

Detta anser vi är viktigt för att kunna locka fler barn till skapande i utomhusmiljön. När 

barn har få material att välja mellan, kan det begränsa deras möjligheter till lek och 

aktiviteter. Ännu en begränsning som tas upp bland förskolepersonalen är vädret, vilket 

är att skapande utomhusaktiviteter utförs olika mycket beroende på vilket väder det är. 

Däremot anser förskolepersonalen att det alltid går att göra någon typ av aktivitet. 

Förskolepersonalen nämner även att de är utomhus mer på sommaren än vintern på grund 

av kylan. Granberg (2000) nämner att dåligt väder inte hindrar barns lek. Istället är det 

vuxna som hindrar möjligheten till utomhusvistelsen, eftersom det är vuxna som avgör 

när de ska gå ut med barnen (ibid). Förskolepersonalen hävdar att de utför skapande 

aktiviteter på vintern såsom bygge av snögubbar, snötåg och snödjur. Däremot påstår 

Ernst (2014) att vintervädret är en begränsning på grund av att barn kan sakna lämpliga 

vinterkläder. Reflektionen om kläder dyker även upp i enkätundersökningen. Där 

förskolepersonal nämner om att föräldrar inte uppskattar att deras barns kläder blir 

smutsiga. Därmed anser vi att extrakläder och förkläden kan vara bra att använda vid 

skapande aktiviteter, där barn riskerar att bli smutsiga eller blöta.  

 

Eventuella lösningar på personalbrist och stora barngrupper tas upp bland 

förskolepersonalen. Att planera och förbättra utomhusmiljön mer är ännu ett tips som togs 

upp bland förskolepersonalen. Det kan t.ex. handla om att köpa in mer material. De 

nämner även att barngruppen kan minskas och öka personalstyrkan, för att kunna fånga 

varje barns skapande. Detta anser vi vara svårt genom att det är en politisk och ekonomisk 

fråga. Istället kan detta försöka lösas på verksamheten hos förskolepersonalen. Det kan 

vara som en förskolepersonal nämner, att dela in den barngrupp man har i mindre grupper 

vid aktiviteter utomhus. En annan idé hos förskolepersonalen är att ha ett kollegialt 

lärande. Där kan olika förskolor/avdelningar hjälpa, stötta, inspirera och dela med sig av 

varandras erfarenheter. Förskolepersonalen tar även upp att de även kan gå på olika 

utbildningar eller föreläsningar om hur olika begräsningar kan förbättras. McClintic och 

Petty (2015) menar att barns utomhusaktiviteter i hemmet begränsas av olika anledningar 

såsom arbetskrav hos föräldrar och fritidsaktiviteter hos barnen. Även användningen av 

lärplattor och TV-spel i hemmet ökar. Därmed är förskolan en viktig plats som kan ge 

barn möjlighet till utomhusaktiviteter (ibid). Utifrån detta resonemang anser vi att 

förskolepersonalen är viktig för barnen för deras framtida utveckling och lärande. I 

resultatet fann vi likheter och skillnader mellan deltagarnas syn på skapande 

utomhusaktiviteter, beroende på yrkesbefattning och arbetserfarenhet. Eftersom det var 

få barnskötare och vikarier som svarade på enkätundersökningen, anser vi att det är svårt 

att jämföra dem med förskollärarna. Men vi fick en mindre jämförelse mellan 

förskollärare, barnskötare och vikarier. Barnskötarna och vikarierna menar dels att de inte 

har aktiviteter att göra tillsammans med barn utomhus samt att dåligt väder hindrar dem. 

Däremot tar Granberg (2000) upp, att dåligt väder inte hindrar barns lek. Dåligt väder kan 

även tas tillvara menar en förskollärare, som har arbetat en mindre tid på förskolan. Detta 
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genom att utföra vattenlek med barn vid regnväder. Därmed menar en förskollärare som 

har arbetat en längre tid, att barn skapar hela tiden, det är vuxna som sätter stopp. Detta 

kan relateras till det Granberg tar upp, att vuxna bestämmer när de ska gå ut med barnen 

och därmed begränsar barns möjlighet att få vistas utomhus. En annan jämförelse visar 

på likheter mellan förskollärare, barnskötare och vikariers inställning till skapande 

utomhusaktiviteter. Det var bland annat att flera deltagare inom de olika 

yrkesbefattningarna som tar upp att skapande aktiviteter endast sker inomhus. Detta 

genom att både förskollärare, barnskötare och vikarier menar att det endast finns material 

inomhus i t.ex. målarrummet. Förskollärare som har arbetat en kortare tid nämner att 

material utomhus inte räcker till alla barn. Däremot menar förskollärare som har arbetat 

längre att det finns oändligt med material i utomhusmiljön som t.ex. naturmaterial och 

inomhusmaterial. De nämner även att skapande aktiviteter inte går att utföra utomhus på 

grund att för stora barngrupper samt personalbrist. Däremot tas det även upp i alla 

yrkesbefattningarna att skapande aktiviteter kan utföras med naturmaterial samt att det 

inte finns någon begränsning för det. Detta kan kopplas till det Änggård (2006) menar, 

att personals föreställning om bildskapande kan påverka eventuella möjligheter. Utifrån 

detta anser vi att det är viktigt att se möjligheter istället för begränsningar. Det gäller även 

att se till att ha rätt inställning och visa intresse för det som utförs tillsammans med 

barnen. Granberg (2001) resonerar att pedagoger ska ha erfarenheter och intressen om det 

som utförs med barn. Vid okunskap kan förskolepersonal kompensera det genom vara 

medforskande med barnen enligt Holmberg (2017). Utifrån detta menar vi att 

förskolepersonal oavsett yrkesbefattning, ska vara medforskande samt ha intresse, fantasi 

och rätt inställning till barns aktiviteter utomhus såväl som inomhus. Här menar även en 

förskollärare att utomhusmiljön ska ses som likvärdig med inomhusmiljön. 

 

5.3 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka skapande aktiviteter i förskolans utomhusmiljö. 

Detta genom att analysera förskolepersonals syn på skapande aktiviteter i utomhusmiljön 

utifrån följande frågeställning: Vilka skapande aktiviteter kan utföras utomhus och hur 

genomförs de? Samt utifrån förskolepersonals perspektiv, vilka möjligheter och 

begränsningar finns med skapande aktiviteter i utomhusmiljön? Resultatet visade att 

förskolepersonalen hade olika uppfattningar på vad skapande utomhusaktiviteter är för 

något. För det mesta handlade det som att måla, bygga, forma och använda natur-och 

returmaterial. Dessa aktiviteter utförs med både planering och spontanitet, men främst 

genom spontanitet. Begräsningarna med att utföra skapande utomhusaktiviteter berodde 

främst på personalbrist, stora barngrupper, miljöns utformning samt förskolepersonalens 

engagemang och kunskap om skapande aktiviteter. Detta hade en stor påverkan på barns 

möjlighet att utföra skapande utomhusaktiviteter i förskolan. Möjligheter med att utföra 

skapande utomhusaktiviteter var att bland annat se utomhusmiljön likvärdigt med 

inomhusmiljön. Det som kan göras inomhus, kan även göras utomhus. Det finns oändligt 

med material att utforska utomhus t.ex. naturmaterial. Material som finns inomhus kan 

användas utomhus, vilket leder till återbruk. Även material som används inomhus i t.ex. 

ateljén såsom färg och papper kan tas med ut på förskolans gård. Det gäller att 
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förskolepersonalen har fantasi, intresse och engagemang för vilka skapande 

utomhusaktiviteter som kan utföras med förskolebarn. 

 

5.4 Tips på fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att forska vidare på är att göra en djupare undersökning 

på skillnader och likheter mellan förskollärare, barnskötare och vikariers syn på skapande 

utomhusaktiviteter. Här kan det vara bra att se till att ha lika stort antal deltagare för varje 

yrkesbefattning. Det skulle också vara intressant att titta mer på om de olika 

yrkesbefattningarna har olika synsätt beroende på hur länge de har arbetat inom förskolan. 

Flera av förskolepersonalen i vår studie gav flera förslag på hur begränsningarna kan 

förbättras. Detta kan vara ett tips på fortsatt forskning, att undersöka om deras förslag kan 

förbättra möjligheten att utföra skapande utomhusaktiviteter.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Sökhistorik 

DATUM DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

OCH SIDTAL 

URVAL 

13/11-2017 ERIC Large children 

group, 

preschool 

Träffar: 191 

 

Sid. 1 

 

Nr: 11 

Group Size and 

Organisational 

Conditions for 

Children's 

Learning in 

Preschool: A 

Teacher 

Perspective. 

 

13/11-2017 ERIC Preschool, 

outdoor, play 

Träffar: 95 

 

Sid. 1 

 

Nr: 1 

Exploring Early 

Childhood 

Teachers' 

Beliefs and 

Practices about 

Preschool 

Outdoor Play: A 

Qualitative 

Study. Journal 

Of Early 

Childhood 

Teacher 

Education. 

 

13/11-2017 Social Sciences 

Citation Index 

Preschool 

teacher, role, art 

Träffar: 4 

 

Sid. 1 

 

Nr: 1 

Preschool 

Teacher's Role 

in the Art 

Activities of 

Early and 

Preschool Age 

Children. 

13/11-2017 ERIC Preschool 

teacher, outdoor 

play 

Träffar: 51 

 

Sid. 2 

 

Nr: 34 

“Let's Go 

Outside": 

Icelandic 

Teachers' Views 

of Using the 

Outdoors. 
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13/11-2017 Directory of 

open access 

journals 

Stora 

barngrupper 

Träffar: 1 

 

Sid. 1 

 

Nr: 1 

Stora 

barngrupper i 

förskolan 

relaterat till 

läroplanens 

intentioner. 

6/12-2017 GreenFILE Outdoor, 

preschool, 

learning 

Träffar: 152 

 

Sid. 1 

 

Nr: 15 

Early 

childhood 

educators’ use 

of natural 

outdoor 

settings as 

learning 

environments: 

an exploratory 

study of 

beliefs, 

practices, and 

barriers 

6/12-2017 SwePub Förskolan, 

dokumentation 

Träffar: 1 

 

Sid. 1 

 

Nr: 1 

Om att bli 

dokumenterad: 

Etiska aspekter 

på förskolans 

arbete med 

dokumentation. 
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Bilaga 2. Översikt över använda källor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, 

år, 

land 

Tidskrift, titel Syfte till valda artikeln 

Sheridan, S., 

Williams, P., 

& Pramling 

Samuelsson, I. 

2014, Sverige. 

Group Size and Organisational 

Conditions for Children's 

Learning in Preschool: A 

Teacher Perspective. 

 

Artikeln tar upp om stora 

barngrupper utifrån ett 

lärarperspektiv. 

McClintic, S., 

& Petty, K. 

2015, USA. 

Exploring Early Childhood 

Teachers' Beliefs and Practices 

about Preschool Outdoor Play: 

A Qualitative Study. Journal 

Of Early Childhood Teacher 

Education. 

 

Den här artikeln redogör för 

förskollärares syn på 

utomhusmiljön.  

Novaković, S. 

2015, 

Kroatien. 

Preschool Teacher's Role in 

the Art Activities of Early and 

Preschool Age Children. 

Förskollärarens roll i barns 

bildskapande tas upp. 

Norðdahl, K., 

& 

Jóhannesson, 

I. Á. 2016, 

Island.  

“Let's Go Outside": Icelandic 

Teachers' Views of Using the 

Outdoors. 

 

Artikeln tar upp förskollärares syn 

på utomhusmiljön och eventuella 

problem som kan uppstå. 

Pramling 

Samuelsson, I, 

Williams, P & 

Sheridan, S. 

2015, Sverige. 

Stora barngrupper i förskolan 

relaterat till läroplanens 

intentioner. 

Artikeln redogör för stora 

barngrupper i förskolan. 

Ernst, J. 2014, 

USA. 

Early childhood educators’ use 

of natural outdoor settings as 

learning environments: an 

exploratory study of beliefs, 

practices, and barriers. 

 

Det som tas upp i artikeln är olika 

begränsningar med 

utomhusmiljön på förskolan. 

Lindgren, A 

och Sparrman, 

A. 2003, 

Sverige. 

Om att bli dokumenterad: 

Etiska aspekter på förskolans 

arbete med dokumentation. 

Dokumentation med kamera i 

förskolan tas upp samt hur 

förskollärare kan använda det 

tillsammans med barnen. 
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Bilaga 3. Enkätundersökning 
 

1. Ditt kön 

 Man  

 Kvinna 

 Annan könsidentitet 

 

2. Yrkesbefattning 

 Förskollärare 

 Barnskötare 

 Vikare 

 Annan 

 

3. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-20 år 

 Mer än 20 år 

 

4. Vilka skapande aktiviteter utför du tillsammans med förskolebarn i utomhusmiljön? 

Hur ofta? 

 

5. Hur genomför du dessa skapande aktiviteter i utomhusmiljön? 

 Planering 

 Spontanitet 

 Både planering och spontanitet 

 

6. Anser du att skapande aktiviteter utförs mer eller mindre beroende på vilken miljö man 

befinner sig i? i så fall varför? T.ex. inomhus och utomhusmiljö. 

 

7. Anser du att det finns hinder med att utföra skapande aktiviteter i utomhusmiljön på 

förskolan? I så fall vilka? 

 

8. Om ja i fråga 7, hur kan dessa hinder enligt dig förbättras? 

 

9. Finns det någon skapande aktivitet som du skulle vilja prova på att utföra i 

utomhusmiljön? 
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Bilaga 4. Missiv 

 
Hej! 

Vi heter Ida Hedström och Matilda Hedström och bor i XXX kommun. Vi studerar till 

förskollärare på Högskolan i Gävle. Där läser vi den sista terminen på 

förskollärarprogrammet och därmed ska vi skriva vårt examensarbete i didaktik.  

 

Examensarbetet vi ska göra handlar om förskolepersonals syn på skapande aktiviteter i 

utomhusmiljön. Syftet med examensarbetet är att undersöka förskolepersonals sätt att 

arbeta med skapande aktiviteter och hur det kan utvecklas i utomhusmiljön. För att 

möjliggöra denna undersökning ska vi använda oss av en enkätundersökning via webben.  

 

Webbsidan för enkätstudien är https://sv.surveymonkey.com/r/CQFHRPG 

Vår undersökning kommer att genomföras i tre kommuner i Mellansverige. Det är 

frivilligt att delta i enkätundersökningen, men för att undersökningen ska bli tillförlitlig 

behövs en hög svarsfrekvens. Av den anledningen är vi tacksamma om du kan ta dig tid 

att fylla i enkäten, där du delar med dig av dina erfarenheter.  

 

I denna undersökning kommer alla deltagare att avidentifieras, vilket betyder att varken 

deltagarens namn, förskolans namn eller namn på kommun kommer att framgå i 

examensarbetet. I examensarbetet kommer endast kön och yrkesbefattning att synas. 

Svaren kommer endast att användas i studiesyfte. När examensarbetet har examinerats 

kommer det att sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Med detta brev hoppas vi att DU vill delta och svara på våra enkätfrågor, för att göra vår 

undersökning möjlig! 

 

OBS! Sista svarsdag för enkätstudien är 3/11-2017 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ida Hedström Matilda Hedström  Jan Grannäs 

XXX@student.hig.se XXX@student.hig.se  XXX@hig.se 

Tel. XXX  Tel. XXX   Tel. XXX  
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