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Abstrakt 
Preschool teachers’ approach in relation to planned excursions - a qualitative study in 

the preschool context 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt och uppfattning av 

planerade aktiviteter i utomhusmiljön genom utflykter, utanför förskolegårdens område. 

Studien skulle kunna bidra till en förståelse och insikt hos förskollärare om hur de kan 

använda utflykter som en pedagogisk metod. I studien används en kvalitativ metod 

genom semistrukturerade intervjufrågor. Detta för att få en djupare förståelse för 

förskollärares förhållningssätt i relation till utflykter. Studien utgår från fyra 

förskollärares perspektiv med olika arbetslivserfarenheter och som arbetar i olika 

förskoleverksamheter. Utgångspunkten för studiens resultat och analys är det 

sociokulturella perspektivet, som används som teoretiskt ramverk. Detta för att få fram 

förskollärares tankar om sitt eget förhållningssätt samt hur de uppfattar planeringen av 

aktiviteter genom utflykter. I diskussionskapitlet diskuteras resultat och analys utifrån 

kapitlet tidigare forskning. I studien framkom betydelsen av utomhusmiljön som en 

arena för barns fortsatta lärande och utveckling. Det framkom även att det finns flera 

olika faktorer som påverkar huruvida förskollärare väljer att utforma aktiviteter genom 

utflykter eller inte. En annan aspekt som har framkom i studien är hur liten del 

ämnesområdet har i förskolans läroplan, trots sin betydelse för barns fortsatta utveckling 

och lärande. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning  
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upptäckt hur förskollärare i förskolans 

verksamhet lägger ner mer tid på att utforma och planera aktiviteter inomhus och 

innanför förskolegårdens område. Utifrån det har vi valt att göra denna studie där vi 

undersöker hur förskollärare förhåller sig och uppfattar utformandet och planeringen av 

aktiviteter utanför förskolegårdens område. Studien är fokuserad på planerade 

aktiviteter i samband med utflykter i naturliv. Utflykter kan exempelvis innebära att 

förskollärare, tillsammans med barn, går till skogsområden eller till parker för att 

stimulera barns utveckling och lärande. Därmed kan förskollärare bland annat ge barn 

möjlighet att utforska sin omvärld. 

 

Faktorer som påverkar möjligheterna för planerade aktiviteter kan vara tidsbrist, 

väderförhållanden, brist på personal och förskollärares intresse. Förskolegårdens 

område kan vara en lättillgänglig arena, som förskollärare utnyttjar istället för att ta sig 

ut på planerade aktiviteter genom utflykter med barngruppen. Klaar (2013) beskriver 

utomhusmiljön som en betydelsefull arena där barnet kan ges möjlighet till utveckling 

och lärande av olika förmågor. I utomhusmiljön  kan barnet stimuleras till att använda 

förmågor som fantasi, reflektion, experimenterande samt kreativitet. I utemiljön finns 

ett stort utrymme med naturmaterial, möjlighet till lugn och ro och är en bidragande 

faktor till en bättre hälsa hos barnet.  

 

Förskolans läroplan (Skolverket 2016) belyser betydelsen av att barn får möjlighet att ta 

del av utomhuspedagogik i naturmiljö, i förskolans verksamhet. I ett av förskolans 

uppdrag beskrivs betydelsen av att förskollärare inte bara planerar aktiviteter inom 

förskolegårdens område. Det är betydelsefullt för barns utveckling och lärande att även 

genomföra aktiviteter utanför förskolegårdens område för att skapa varierande miljöer. 

Detta skulle exempelvis kunna göras genom utflykter med barngruppen. På så sätt kan 

barnet skapa en förståelse för sin omvärld och utveckla ett flertal förmågor genom lek i 

utomhusmiljö. 

 

Vi vill i vår studie undersöka förskollärares förhållningssätt samt uppfattning av 

planerade aktiviteter, genom utflykter, utanför förskolegårdens område. 

 

1.1 Centrala begrepp 
I följande kapitel beskrivs de centrala begreppen förhållningssätt, utomhuspedagogik 

och naturliv, som är betydelsefulla i vår studie.  

 

Förhållningssätt 

Förhållningssätt syftar i vår studie till hur förskollärare ställer sig till planerade 

aktiviteter genom utflykter, utanför förskolegårdens område. Enligt 

Nationalencyklopedin (2017) innebär begreppet förhållningssätt att en individ har en 

viss inställning eller attityd i förhållande till en annan individ eller en förteelse. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) beskrivs det hur vuxnas förhållningssätt har 

en påverkan för barns förståelse. Därmed är vuxna förebilder när det kommer till att 

gynna barns utveckling och lärande genom utflykter utanför förskolegårdens område. 

 

Utomhuspedagogik 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik (2017) definierar utomhuspedagogik som ett 

förhållningssätt för att bidra till lärande genom upplevelse och reflektion, grundat på 

konkreta erfarenheter i utomhusmiljön. Utomhuspedagogiken är ett rum där lärandet 
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flyttats ut i ett samhällsliv som präglas av naturliv och kulturlandskap. Brügge och 

Szczepanski (2011) beskriver hur utomhuspedagogik kan användas som en brygga 

mellan teori och praktik. Genom att använda utomhuspedagogik som ett pedagogiskt 

redskap kan förskollärare upprätthålla läroplanens mål och riktlinjer. I studien ser vi 

vidare på utomhuspedagogik genom hur förskollärare planerar aktiviteter genom 

utflykter. 

 

Naturliv 

Naturliv kan förklaras som ett landskap som präglas av en naturlig miljö. Naturen består 

av platser som bland annat skogsområden, ängar och parker som bidrar till en 

naturupplevelse för individen (Sandell 2011). Brügge och Szczepanski (2011) beskriver 

hur individen, i naturliv, får möjlighet att ta del av naturresurser som kan användas som 

en kunskapskälla för ett fortsatt utveckling och lärande. I studien undersöks hur 

förskollärare förhåller sig och uppfattar planerade aktiviteter i naturliv, utanför 

förskolegårdens område. 

 

1.2 Bakgrund 
I den första utgåvan av förskolans läroplan (Skolverket 1998) beskrivs det under 

förskolans uppdrag samt i mål under utveckling och lärande hur förskolan ska sträva 

efter att barn får ta del av utomhusmiljön och utvecklas inom naturvetenskapliga 

områden. I den andra reviderade upplagan av läroplanen för förskolan (Skolverket 

2010) tillkom det nya riktlinjer för förskollärares och arbetslagets ansvar i förskolans 

verksamhet. Förskollärare ska numera ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 

så att barnet får möjlighet till att stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap. Arbetslaget bör tillsammans utmana barns nyfikenhet och förståelse för 

naturvetenskap. 

 

Planerade aktiviteter, både i inom- och utomhusmiljö, har fått en betydande del i 

förskolans verksamhet för att gynna barns fortsatta utveckling och lärande. I läroplanen 

för förskolan, under avsnitt 1. Förskolans värdegrund och uppdrag, lyder ett utav 

förskolans uppdrag enligt följande: 

 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket 2016:7). 

 

I planerade aktiviteter är det förskollärarens roll att skapa ett stöttande klimat för 

barnen. Det kan bidra till att barnen känner en trygghet i sig själva och i lärandet 

tillsammans med andra individer. Förskolläraren bör vara tillåtande och låta barnen 

pröva sig fram och tillsammans lösa problem som kan uppstå i olika situationer. 

Därmed kan barnet tillägna sig och dela med sig av sina kunskaper (Brügge & 

Szczepanski 2011). 

 

Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) konstaterar att utemiljön kan vara en 

bidragande arena för att vidareutveckla barns färdigheter. Inom det sociokulturella 

perspektivet kan biologiska och kulturella färdigheter utvecklas tillsammans med andra 

individer. De biologiska färdigheterna som kan utvecklas är bland annat sinnena och 

kroppens motoriska delar. Vidareutveckling av de kulturella färdigheterna kan 

exempelvis vara att använda sig av kommunikation genom det verbala språket. 

Förskollärare som förhåller sig till planering av aktiviteter genom utflykter kan ge 
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barnet möjlighet att lära och utvecklas. På så sätt kan barnen erfara nya tankesätt om sin 

omvärld tillsammans med andra. Genom utevistelser får barn möjlighet att se 

exempelvis djur och andra företeelser i en annan kontext än den som finns innanför 

förskolans område. I samspelet kan förskolläraren utmana barns språkutveckling och 

inre tänkande genom dialog. En förskollärare som förhåller sig till planerade aktiviteter 

genom utflykter kan även ge barnet möjlighet att utveckla olika förmågor. Dessa 

förmågor kan utvecklas då barnen får testa på att känna, smaka, lukta, lyssna, röra sig, 

reflektera och samtala.  

 

I studien kommer förskollärarens förhållningssätt vara i fokus för att belysa hur det 

påverkar barns lärande och utveckling samt planering av utflykter utanför 

förskolegårdens område. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt och uppfattning av 

planerade aktiviteter i utomhusmiljön genom utflykter, utanför förskolegårdens område. 

 

2.2 Frågeställningar 
 Hur förhåller sig förskollärare, i praktiken, till planerade aktiviteter utanför 

förskolegårdens område, i relation till naturliv?  

 

 Hur uppfattar förskollärare planerade utflykter utanför förskolegårdens område, i 

relation till naturliv? 

 

3 Tidigare forskning   
I nedanstående kapitel beskrivs det hur tillämpning av utomhusmiljön, utanför 

förskolegårdens område i form av planerade aktiviteter, kan stimulera barns fortsatta 

utveckling och lärande. Faktorer som samhällets förändringar och förskollärares 

förhållningssätt och uppfattning har en stor påverkan för planeringen och utformningen 

av aktiviteter, genom utflykter, i naturmiljön. I tidigare forskning beskrivs även 

betydelsen av naturliv som en arena för utveckling och lärande. 

 

3.1 Samhällets utveckling 
Barn i förskolor tenderar att spendera mindre tid i utomhusmiljön än vad som gjorts i 

tidigare generationer inom förskolans verksamhet. En av orsakerna kan troligtvis bero 

på att barngrupperna blir allt större i förskolan vilket resulterar i att det blir fler antal 

barn på antalet förskollärare i verksamheten. Det kan öka riskerna för exempelvis 

olyckor och andra farliga situationer kan uppstå, vilket skulle kunna vara en anledning 

till att verksamheten blir alltmer planerad utifrån inomhusmiljön (McClintic & Petty 

2015). 
 

Andra faktorer som påverkar att planering av utomhusvistelser blir färre i förskolans 

verksamhet kan bland annat vara trafikerade vägar, som finns i stadsmiljöerna. Faktorer 

som också kan ha en påverkan för om utomhusvistelser sker kan vara den ökade 

användningen av digital teknik. Det kan i sin tur påverka huruvida förskollärare planerar 

aktiviteter i den dagliga verksamheten utifrån inomhusmiljön. Den tid som barn får 

möjlighet till i utomhusmiljön kan därmed begränsas och hindra dem från att utvecklas 
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inom flera utvecklingsområden, som kan förknippas med utomhusmiljön. Ett av 

utvecklingsområdena är den fysiska utvecklingen då barn i utomhusmiljö får möjlighet 

att använda hela sin kropp i ojämna terränger. I utomhusmiljön kan barn använda den 

fria leken i ett större utrymme än i inomhusmiljön. Det belyser vikten av att 

förskollärare, tillsammans med barn, planerar och spenderar mer tid i utomhusmiljön 

(McClintic & Petty 2015). 

 

3.2 Förskollärarens förhållningssätt till utomhuspedagogik 
Förskollärares har en stor påverkan på barns utveckling och lärande genom sitt eget 

förhållningssätt. Det är förskollärare som ser till huruvida utomhusvistelser sker och i 

vilken mängd. Melhuus (2012) menar att förskollärare med ett negativt förhållningssätt 

därmed kan begränsa barns utveckling och inlärningsmöjligheter. Författaren menar 

vidare att förskollärare som inte prioriterar och värderar de naturliga miljöerna utomhus 

kan påverka barns förståelse och medvetenhet för olika naturliga fenomen. Ges inte 

barn tid och utrymme för utomhusvistelse kan de missgynnas att bygga en förståelse 

och medvetenhet för bland annat djur och naturfenomen i en annan kontext. Författaren 

menar vidare att barn behöver få tillgång till den naturliga miljön och inte bara den 

digitala och tekniska miljön, som har en stor plats och fokus i förskolans verksamhet. 

 

Jacobi-Vessels (2013) beskriver betydelsen av förskollärares förhållningssätt till 

utevistelse och tillämpning av utomhuspedagogik i naturliv. Förskollärares 

förhållningssätt till planering av aktiviteter, utanför förskolegårdens område, kan 

påverkas beroende av deras egna kunskaper om området samt hur de kan använda 

utomhuspedagogik för att främja barns utveckling och lärande. En annan faktor till att 

förskollärare undviker att utnyttja utemiljön kan vara attityden till att både vuxna och 

barn kan bli smutsiga, kalla eller varma, beroende på väderförhållandena. I författarens 

studie framkommer det hur förskollärare ofta ställer sig frågan; är det verkligen värt 

ansträngningen att ge sig ut? Förskollärares attityd till bland annat på- och avklädning 

samt att ge sig ut utanför förskolegårdens område påverkar barns möjlighet till att få 

vistas i varierad miljö. 

 

Kiewra och Veselack (2016) beskriver hur barn ges möjlighet till utveckling och lärande 

i utomhusmiljön. Det krävs att förskollärare har en aktiv och drivande roll samt planerar 

och ger möjlighet till aktiviteter utanför förskolegårdens område. I Norðdahl och Ásgeir 

Jóhannessons (2016) studie framkommer förskollärares positiva förhållningssätt till att 

använda utemiljön och att ge sig ut på utflykter med barngrupper. Förskollärarna i 

studien värderar kunskapsmöjligheterna högre än såväl sin egna bekvämlighet som 

möjliga risker för att ge sig ut utanför förskolegårdens område. Förskolegården ger en 

stor möjlighet till den fria leken, men har sin begränsning då det omges av staket för 

barns säkerhet. Den fria leken är en stor grund för barns utveckling, men det behövs 

även planerade och strukturerade aktiviteter i förskolans verksamhet. 

 

Norðdahl och Ásgeir Jóhannessons (2016) beskriver hur förskollärare som förhåller sig 

till att planera och strukturera upp aktiviteter, genom utflykter i naturliv, kan ge barn 

möjlighet att uppleva nya miljöer och ge dem ett mångsidigt lärande. Det kan bland 

annat leda till att barn utvecklar sina sensoriska erfarenheter genom en annan atmosfär, 

som skiljer sig från inomhusmiljön. Författarna beskriver vidare att förskollärarna i 

deras studie menar att utemiljön, utanför förskolegårdens område, kan bidra till nya och 

spännande upplevelser. Det kan även bidra till att barn samtalar och reflekterar om vad 

de har upplevt, när de kommer tillbaka till förskolan, vilket kan utveckla barns 

kognitiva tänkande. 
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3.3 Naturliv som en arena för utveckling och lärande 
Utomhusvistelser bidrar till att barnet utvecklar ett flexibelt tänkande och kreativitet. 

Kiewra och Veselack (2016) menar att dessa två förmågor ligger till grund för barns 

utveckling till att bli bidragande vuxna. I utomhusmiljön får barnet möjlighet till att 

tänka och reflektera fritt för att hitta lösningar på problem och använda sin kreativitet. I 

utomhusmiljön finns utrymme för att bygga och konstruera med olika naturmaterial. I 

barnets lekvärld kan fantasin användas för att skapa olika föremål eller varelser genom 

olika naturmaterial som exempelvis pinnar. Förskollärarens engagemang och stöttning 

kan därmed påverka barnets fortsatta lärande och utveckling. Studien visar att planerade 

aktiviteter, utanför förskolegårdens område, bidrar till stora möjligheter för att utveckla 

och stötta barnets kreativitet och lärande. Under exempelvis utflykter i parker eller 

skogsområden kan förskollärare stötta barnet i dess lärande och utveckling i en annan 

kontext med fler möjligheter. Norðdahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) beskriver hur 

förskollärare också kan använda utemiljön som en arena för att möta alla barns behov. 

Författarna skriver även att förskollärare som utnyttjar utemiljön kontinuerligt kan bidra 

till att vistelsen utomhus blir en vardaglig upplevelse för barngruppen. Det resulterar till 

att förskollärare skapar en större trygghet för användningen av utemiljön som en arena 

för utveckling och lärande hos barnet. 

 

I Kiewra och Veselack (2016) studie beskrivs fyra dimensioner, som är betydelsefulla 

aspekter för barns möjligheter till experimenterande, lärandeprocesser och fantasilek. 

Dimensionerna delas in i utrymme, tid, material och vuxnas stöttande. I utomhusmiljön 

ges alltså barnet mer tid och utrymme, men även inspiration att lära och utvecklas 

vidare. Inomhusmiljön är oftast utformad med material i färdiga konstruktioner som 

hästar, sängar eller kokvrår. Kiewra och Veselack (2016) menar att det kan bidra till att 

barnet hindras att använda och utveckla sin egen fantasi och kreativitet. 

Utomhusmiljöns material bidrar därmed till en öppenhet och möjlighet för barnet att 

skapa utifrån olika former, texturer, färger och sinnen. I utomhusmiljöns arena blir 

barnets lekar mindre strukturerade och det som de använder blir deras egen kreation, 

som kan skapas utifrån gamla erfarenheter och minnen. 

 

I dimensionen vuxnas stöttande menar Kiewra och Veselack (2016) att förskollärarens 

stöd för barnets kreativitet i utomhusmiljön är en avgörande faktor för ett fortsatt 

lärande och utveckling. Författarna menar vidare att det finns flera sätt att förhålla sig 

till när det kommer till att stödja barn i deras kreativitet, fantasiskapande och fortsatta 

lärande. Förskollärarens förhållningssätt har en betydande roll i relation till barnets 

utforskande och experimenterande i utomhusmiljön. För att få en balans bör 

förskolläraren hålla en avvaktande position, men ändå finnas nära till hands. Det visar 

på ett passivt engagemang, som tillåter barnet att själv få skapa och experimentera. 

Författarna belyser vikten av att låta barnen få utforska och skapa en lösning till de 

problem som uppstår i utomhusmiljön, utan att förskollärare avbryter barnets egen 

lärprocess. Förskollärare som bidrar med egna svar, lösningar och idéer till barnen kan 

begränsa barnens möjligheter att lösa problem och konstruera med hjälp av sin fantasi. 

 

Norðdahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) menar att planerade utflykter kan skapa en 

medvetenhet hos barn för naturliga fenomen samt samhällets uppbyggnad. Att använda 

utemiljön kan bidra till att barn skapar positiva attityder till naturen. Barnen får även 

möjlighet att skapa ett lärande och en förståelse om människans betydelse och påverkan 

i relation till naturen samt deras roll i samhället. Det kan också bidra till att barnen får 

en förståelse för sin omvärld.  
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Gustavsson och Pramling (2014) beskriver i sin studie vikten av att förskollärare finns 

som stöd för barnet i utomhusmiljön. Förskolläraren kan använda sig av strategier för 

att väcka ett intresse och en nyfikenhet hos barnet som kan leda till utveckling och 

lärande i utomhusmiljön. En sådan strategi kan vara att förskolläraren använder sig av 

olika variationer i sitt stöttande för att skapa ett lärandetillfälle, vilket kan användas då 

barnet till exempel har upptäckt ett djur, som det börjar undersöka. Förskolläraren kan 

till stöd för barnet skapa diskussioner om djuret och reflektera över vad som utmärker 

djuret från andra liknande arter. Hur ser djuret ut? I vilken miljö trivs djuret i? Vad har 

djuret för föda? Genom ett stöd i form av bland annat reflekterande frågor kan barnet 

skapa ett intresse och en nyfikenhet. Genom barnets intresse och nyfikenhet kan 

förskolläraren sedan bygga vidare sin utformning och planering av fortsatta aktiviteter i 

utomhusmiljön. 
 

3.4 Konsekvenser av planerade aktiviteter i utomhusmiljön 

I nedanstående kapitel förklaras de konsekvenser utomhusmiljön kan få för barns 

fortsatta utveckling och lärande. Utomhusmiljön kan vara en bidragande arena för 

utveckling och lärande av barns förmågor inom bland annat det fysiska, kognitiva, 

sociala och emotionella. 

 

3.4.1 Fysiska konsekvenser av planerade aktiviteter  

Jacobi-Vessels (2013) beskriver i sin studie hur fysisk aktivitet kan bidra till ett 

hälsosammare liv. Det kan vara begränsat med tid för fysisk rörelse i hemmet blir det av 

större angelägenhet att förskollärare använder utemiljön för att stimulera barns fysiska 

utveckling. Studien visar att regelbunden fysisk aktivitet bidrar till lägre hälsorisker och 

förhindrar bland annat övervikt hos barn. Författarnas studie visar dessutom att barn 

med övervikt, som är fysiskt aktiva, löper lägre risk för hälsorisker än barn med 

normalvikt, som inte är fysiskt aktiva. Det belyser betydelsen av att fysisk aktivitet tas i 

beaktande i förskolans verksamhet, genom planering av aktiviteter i utomhusmiljön. 

Trots studiens beskrivning av fysiska aktiviteters betydelse i utomhusmiljön sker 89% 

av förskolans dagliga aktiviteter i inomhusmiljön. I Norðdahl och Ásgeir Jóhannessons 

(2016) studie framkommer det att förskollärare väljer att spendera och strukturera upp 

aktiviteter i inomhusmiljön, vilket kan begränsa barns utveckling inom fysisk hälsa 

samt deras välbefinnande. 

 

Planerade aktiviteter i form av utflykter kan bjuda in barn till en ny och outforskad 

miljö. I utomhusmiljön kan förskollärare fånga barns intresse och nyfikenhet genom 

varierande aktiviteter och miljöer. I varierande och naturliga miljöer ökar barnets 

fysiska aktivitet då de kan använda sin kreativitet och fantasi i jämförelse med 

exempelvis lekplatser där det redan finns färdigkonstruerade lekzoner. I naturliga 

miljöer kan barnet utveckla sin fysiska förmåga med hjälp av naturens tillgångar i form 

av klippor, stenar, träd, sluttningar och kullar. På så sätt kan barnet få möjlighet att 

använda hela sin fysiska förmåga, det vill säga användning av exempelvis muskler, 

balans och motorik. Barn som har tillgång till en mer varierande utomhusmiljö i naturen 

kan därmed utveckla sina motoriska färdigheter i högre grad, än de barn som endast får 

möjlighet att vistas på exempelvis färdigkonstruerade lekplatser (Jacobi-Vessels 2013). 

 

3.4.2 Kognitiva konsekvenser av planerade aktiviteter 

Utomhusmiljön kan till stor del bidra till möjlighet för lärande och utveckling hos barn. 

Att använda olika lärmiljöer kontinuerligt, både i inom- och utomhusmiljön, kan skapa 

en medvetenhet hos barn då de får möjlighet att förändra gamla tankemönster eller ta till 

sig nya kunskaper. Barn kan i utemiljön skapa sociala relationer, som kan bidra till ett 
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samlärande och ett fortsatt lärande och utveckling. I naturmiljön kan barn få ett friare 

utrymme att vistas på, vilket kan bidra till att kognitiva färdigheter utvecklas. De 

kognitiva färdigheterna kan utvecklas då barn får upptäcka och se kopplingar mellan 

tidigare erfarenheter och nya upptäckter. Det kan vara att barn har lekt och lärt om olika 

djurarter i innemiljön, som sedan synliggörs tydligare i genom planerade utflykter där 

de stöter på djuren i sin naturliga miljö (Melhuus 2012). 

 

I Jacobi-Vessels (2013) forskning framkommer det hur en varierad miljö bidrar till en 

högre koncentrationsförmåga. Genom att byta mellan inom- och utomhusmiljö kan 

förskollärare stimulera barns kognitiva förmågor. Förskollärare som planerar aktiviteter 

utanför förskolegårdens område kan ge barngruppen möjlighet att utveckla vidare sitt 

tankesätt. Forskningen visar vidare på att förskollärare som planerar aktiviteter utanför 

förskolegårdens område, i naturliga miljöer, kan få barn att värna om sin omgivning och 

bland annat skapa en respekt för allt levande. Det är därför av stor betydelse att ge 

barnet möjlighet att vistas i en naturrik miljö genom exempelvis utflykter med 

planerade aktiviteter i fokus på naturliv. I utemiljön finns naturliga tillgångar som 

barnet kan använda till att undersöka, reflektera, jämföra och experimentera med. Dessa 

naturliga tillgångar kan bland annat vara växter, djur samt olika fysiska miljöer. Jacobi-

Vessels beskriver vidare att barn är motiverade, men det är förskolläraren som bär 

ansvaret för att ge barnet redskap för att gynna dess fortsatta utveckling och lärande 

inom olika förmågor. 

 

I naturmiljöer kan barn få möjlighet att utveckla förmågor som bland annat sinnena, det 

vill säga hörsel, syn, lukt, smak och känsel. Jacobi-Vessels (2013) beskriver hur 

utomhusvistelsen, utanför förskolegårdens område, bidrar med nya varierande miljöer 

där barnet kan utveckla vidare sina sinnen. Det kan exempelvis vara att höra djurläten, 

se regnbågen, känna lukten av blommor, smaka på bär och använda känseln genom att 

ta på olika naturmaterial. Att vistas med barngruppen i en naturrik utemiljö kan bidra till 

att barn får möjlighet att använda bland annat sina sinnen på ett annat sätt än i 

inomhusmiljön. 

 

3.4.3 Sociala och emotionella konsekvenser av planerade aktiviteter 

Jacobi-Vessels (2013) menar att utomhuslek kan nyttjas som ett underlag för att 

utveckla barns förståelse och kunskap inom förmågor. Dessa förmågor kan vara att 

använda sin fantasi, utveckla sitt ordförråd samt skapa sociala färdigheter tillsammans 

med andra individer. Genom samspel i utomhuslek ges utrymme för barngruppen att 

bland annat lösa tvister och konflikter. Utomhusmiljön som arena kan bidra till att 

barngruppen utövar ett större samarbete sinsemellan, vilket kan vara svårt att skapa på 

samma sätt i inomhusmiljön. Norðdahl och Ásgeir Jóhannessons (2016) beskriver hur 

barn, efter utflykter, kan samtala och reflektera om sina upplevelser i utemiljön 

tillsammans med andra. Det kan bidra till att tidigare erfarenheter utbyts och 

tankemönster bekräftas eller förändras. Den fysiska miljön, såsom nya platser med 

variation av naturmaterial, har alltså en betydelsefull roll för kommunikationen i barns 

samlärande. Jacobi-Vessels (2013) beskriver hur planerade aktiviteter utanför 

förskolegårdens område kan bidra till att barn utvecklar en respekt för andra individer. 

Samtidigt kan barnet få utrymme för att göra sin egen röst hörd i sociala samspel, vilket 

kan bidra till att barnet skapar en trygghet i sig själv. Det kan ge möjlighet för barnet att 

ta ett eget initiativ i form av att ställa frågor, söka lösningar på problem och framförallt 

lita på sina egna idéer. 
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Jacobi-Vessels (2013) beskriver att barn som upplever stress av olika anledningar har 

svårare för att skapa sociala och emotionella metoder för att få ett lugn i sig själva. I den 

naturliga miljön, utanför förskolegårdens område, finns det zoner som barnet kan ta 

hjälp av för att stimulera sitt eget välbefinnande. Utomhusmiljön kan även bidra till 

emotionella fördelar på så sätt att barnet ser ett värde för levande ting. Barnet kan 

därmed skapa en respekt för naturen och en vilja att skydda och bevara den. Ghafouri 

(2014) beskriver i sin studie hur förskollärare kan använda utemiljön för att stärka barns 

relation och empati för levande ting. Författaren menar även att förskollärare kan skapa 

diskussioner tillsammans med barn om liv och död. På så sätt kan barn utveckla en 

respekt och uppskattning för den naturliga världen och i sin tur uppmuntra dem till att 

vara nyfikna på deras omvärld. Förskollärare som är öppna för reflektion och samtal om 

liv och död kan stärka barns empati för deras medmänniskor, men även för allt levande 

på vår jord. 

 

3.5 Tidigare forsknings betydelse för utevistelser 
I McClintic och Pettys (2015) tidigare forskning beskrivs samhällets förändringar, vilket 

kan påverka vidare hur förskollärare väljer att vistas i utomhusmiljön med barngruppen. 

Med större barngrupper och faktorer som påverkar säkerheten kan det vara enklare för 

förskollärare att planera aktiviteter i inomhusmiljön. Det kan bidra till att utflykter till 

skogar, parker och stadsmiljö minskar i förskolans verksamhet. Utomhusmiljön kan 

vara en möjlighet och tillgång för att stödja barns fortsatta utveckling och lärande. 

Författarna menar att förskollärare, i utomhusmiljön, kan ge barn möjlighet att 

upptäcka, utforska och experimentera utanför förskolegårdens område för att få en 

bredare förståelse för sin omvärld. Författarnas studie kan bidra till att tydliggöra 

betydelsen av förskollärarens roll och initiativ till att planera och skapa utflykter utanför 

förskolegårdens område. På så sätt kan stöd ges till barns fortsatta utveckling och 

lärande, i relation till naturliv. 

 

Det är inte bara samhällets förändringar som kan påverka planeringen av utflykter 

utanför förskolegårdens område. Melhuus (2012) beskriver i sin studie hur 

förskollärares förhållningssätt till tillämpning av utomhuspedagogik kan påverka 

utformningen av planerade utflykter. Förskollärare med ett negativt förhållningssätt 

tenderar att hindra barn att ges möjlighet att utvecklas och lära i naturmiljö. Norðdahl 

och Ásgeir Jóhannesson (2016) menar att förskollärare som värderar utomhusmiljön 

och ser kunskapsmöjligheterna att ta med barngruppen utanför förskolegården kan 

gynna barns utveckling av förmågor. Förmågor som kan utvecklas beskriver Jacobi-

Vessels (2013) som fysiska, kognitiva, sociala och emotionella, vilket har en stor 

betydelse för ett barns utveckling. Förskollärare med ett positivt förhållningssätt, som 

kontinuerligt utformar och planerar utflykter utanför förskolegården, ger barn möjlighet 

till ett mångsidigt lärande i nya miljöer.  

 

Utomhusmiljön ger möjlighet för barn att använda sin fantasi och kreativitet för att 

skapa egna konstruktioner, till skillnad från inomhusmiljön där det redan finns 

färdigkonstruerat material. I utomhusmiljön ges även barn mer tid och utrymme för fri 

lek, men även genom strukturerade aktiviteter. Förskollärares stöd och engagemang är 

en betydelsefull del i barns lärandeprocess. Förskollärare med ett positivt 

förhållningssätt till utomhusaktiviteter genom utflykter kan skapa möjligheter till 

utforskande och experimenterande i en naturmiljö. Det kan bidra till att barn får en 

större förståelse och respekt för sin omvärld (Kiewra & Veselack 2016). 
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4 Teoretiskt ramverk 
I nedanstående kapitel presenteras Lev Vygotskijs teori om det sociokulturella 

perspektivet och hur perspektivet knyts an till vår studie. Teorianknytning i relation till 

det sociokulturella perspektivet kommer att beskrivas utifrån hur förskollärare väljer att 

förhålla sig samt uppfattar planering av aktiviteter genom utflykter. Individens 

tänkandet har en stor betydelse för det sociokulturella perspektivet för att stimulera 

barns utveckling och lärande. Vygotskij menade även att individen konstruerar sin syn 

och kunskap utifrån dess erfarenheter. I studien har vi valt det sociokulturella 

perspektivet som teoretiskt ramverk. Detta för att kunna undersöka hur förskollärare 

tänker om deras förhållningssätt och uppfattning av planerade aktiviteter genom 

utflykter utanför förskolegårdens område. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet innebär att människan utvecklas 

och lär tillsammans med andra individer och där kommunikationen är ett viktigt 

verktyg. Genom erfarenheter konstruerar individen kunskaper, men även sitt sätt att se 

och uppfatta saker på. Genom det sociokulturella perspektivet vill vi försöka skapa en 

förståelse för hur förskollärare förhåller sig till utflykter utanför förskolegårdens 

område. Enligt det sociokulturella perspektivet använder individer sin erfarenhet som de 

fått i olika miljöer och sammanhang, där de fått möjlighet att konstruera ny 

kunskap.Vygotskij menade, genom sin teori, att det finns ett samband mellan tänkande 

och språket. Samspelet och kommunikationen är de två viktiga grunderna, i Vygotskijs 

teori, för att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper (Säljö 2011). Hwang och 

Nilsson (2011) beskriver, utifrån det sociokulturella perspektivet, betydelsen av den 

vuxnes förhållningssätt i samspel med barn och menade att det är därigenom ett lärande 

kan ske. I samspelet kan den vuxne utmana och ge möjlighet till vidare utveckling och 

lärande. Vygotskij menade att den vuxnes förhållningssätt i form av kommunikation 

och reflektion med barn var av betydelse för samlärandet. Författarna menar vidare att 

även samspelet mellan individer är en betydelsefull faktor för individens inlärning och 

vidare utveckling. För att människan ska komma vidare i sin utvecklingslinje behövs 

lärandet göras synligt. Det är även betydelsefullt att lärandet läggs på en lärandenivån 

ett steg högre. På så sätt kan exempelvis en förskollärare utmana barnet i dess 

nuvarande utvecklingsstadie. 

 

5 Metod 
Studien utgår ifrån en kvalitativ metod. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer 

för att kunna närma oss förskollärarnas perspektiv och därmed samla in en kvalitativ 

data, som är legitim för vår studie. Genom följdfrågor har vi kunnat få en utvecklad och 

djupare förståelse och inblick i informanternas livsvärld. Vi har genom en kvalitativ 

metod förhoppningsvis kunnat närma oss förskollärarnas perspektiv i relation till deras 

förhållningssätt och uppfattning av planerade aktiviteter genom utflykter.  

 

5.1 Fenomenologiskt perspektiv 
Utifrån våra valda frågeställningar har vi använt oss av det vetenskapsteoretiska 

perspektivet fenomenologi. Husserl menade att grunden för säkra kunskaper kommer 

från att skapa förståelse för individens upplevelser och erfarenheter (Allwood & Erikson 

2017). Genom det fenomenologiska perspektivet har vi i studien kunnat fånga 

informanternas förhållningssätt och uppfattning om planering av aktiviteter genom 

utflykter. 
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Denscombe (2016) beskriver det fenomenologiska perspektivet som associeras med en 

humanistisk forskning och som kan användas i kvalitativa metoder. Det 

fenomenologiska perspektivet ger en större förståelse för individens uppfattningar och 

personliga erfarenheter. I förhållande till fenomenologi samt det teoretiska ramverket 

vill vi belysa förskollärares syn på rollen som stöd för barns utveckling och lärande i 

utomhusmiljön. För att få fram betydelsefull data till vår undersökning har vi genom 

intervjuer kunnat närma oss förskollärarna som subjekt. På så sätt har vi kunnat sätta oss 

in i deras perspektiv utifrån deras tankar och åsikter. Genom att vi ställde öppna 

intervjufrågor, som förskollärarna fick beskriva utifrån sitt perspektiv, så har vi kunnat 

få djupare och ingående svar. På så har vi kunnat närma oss förskollärarnas 

uppfattningar och erfarenheter kring vårt valda ämnesområde. Svaren från 

förskollärarna har vi använt som data i vår studie. Då förskollärarna har medverkat med 

egna perspektiv och tankar, i relation till våra intervjufrågor, har de påverkat studiens 

resultat. Dessa tillvägagångssätt inom fenomenologin kan ge en inramning och 

överblick för strategier för vår undersökning. I undersökningen har vi kunnat närma oss 

förskollärarnas perspektiv genom att ta del av deras roll i relation till utflykter i 

utomhusmiljön. Vi har genom detta kunnat ta del av förskollärarnas tidigare 

erfarenheter och kunskaper som de har konstruerat i sociala miljöer tillsammans med 

andra individer, vilket kan kopplas till vårt teoretiska ramverk. 

 

5.2 Intervju 
Vi har använt oss av intervju som en datainsamlingsmetod, där de intervjuades svar på 

våra frågor används som en datakälla. Intervjun blir en datainsamling som kan 

struktureras på olika sätt för att få fram svar på det vi vill undersöka. För att få fram 

konkreta och utvecklande svar har vi valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer används för att få svar på våra frågeställningar, 

men samtidigt kan informanten få utveckla sina tankar och idéer. Förskollärarna fick 

möjlighet till att förklara och vidareutveckla sina svar för att vi som intervjuade skulle 

kunna närma oss deras perspektiv. 

 

Utifrån kvalitativ metod har vi valt att använda oss av datainsamling i form av 

intervjufrågor. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer har vi kunnat 

bidra till en djupare förståelse för informantens tankar och erfarenheter, då vi som 

intervjuar har ställt följdfrågor utifrån förskollärarnas svar. Genom följdfrågor har vi 

kunnat få fram mer utvecklade och ingående svar från informanterna. Enkäter, som är 

ett slags frågeformulär, hade gjort det svårare för oss som intervjuare att få en djupare 

förståelse och inblick.  

 

För att få fram förskollärarens egna uppfattningar och perspektiv kring våra 

frågeställningar använde vi oss av personliga intervjuer. Personliga intervjuer minskar 

risken för att den intervjuade påverkas av andras åsikter och tankar. Därmed kan en 

personlig intervju kontrolleras på ett annat sätt än en gruppintervju. Genom personliga 

intervjuer har vi kunnat fokusera på en informant i taget och fått ut svar på 

frågeställningarna, som sedan har använts som data. Under de personliga intervjuerna 

har vi också valt att använda oss av ljudinspelning som verktyg. På så sätt har vi i 

efterhand kunnat gå tillbaka och granskat samtalet på en djupare nivå och kunnat 

upptäcka ytterligare relevanta svar. 
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5.3 Urval 
Vi har valt att intervjua fyra förskollärare i södra Sverige, som vi har haft kontakt med 

sedan tidigare. Förskollärarna arbetar inom samma geografiska område, med 

barngrupper i olika åldrar. Alla förskolorna har tillgång till närliggande skogsområden 

och parker utanför förskolegårdens område. Vi har valt att intervjua fyra stycken 

förskollärare för att få en djupare inblick i deras förhållningssätt och uppfattning i 

relation till utflykter i naturliv. På så sätt har vi kunnat få fram fyra olika aspekter, vilket 

ger oss bredare perspektiv på de faktorer och förhållningssätt som kan ha en påverkan 

för planering och utformning av aktiviteter genom utflykter. Förskollärarnas olika 

perspektiv och erfarenheter har vi använt som relevant material till vårt resultat samt 

analys, vilket är betydelsefullt för vår studie. 

 

Vi har valt att använda oss av fiktiva namn på förskollärarna, som har deltagit i vår 

studie för att garantera att informanterna förblir anonyma. I nedanstående tabell visas de 

fiktiva namnen på de intervjuade förskollärarna samt deras arbetslivserfarenheter. 

 

Tabell 1: Deltagarnas arbetslivserfarenheter 

Fiktivt namn Arbetslivserfarenhet 

Caroline 23 års erfarenhet 

Lisa 7 års erfarenhet 

Marie 1 års erfarenhet 

Sara 2 års erfarenhet 

 

Genom att intervjua fyra förskollärare, från olika verksamheter, har vi kunnat få 

relevant information om det skiljer sig i planeringen av aktiviteter, genom utflykter. Vi 

har därmed kunnat få en bredare förståelse för varför eller varför inte förskollärare 

utformar aktiviteter utanför förskolegårdens område. Då vi har valt att intervjua 

förskollärare från olika verksamheter och med barn i blandade åldersgrupper har vi 

kunnat få fram vilka faktorer som har en avgörande roll för hur naturmiljön används 

som en arena för lärande och utveckling. Vi har även valt att använda oss av ett 

subjektivt urval där vi har valt ut informanter som besitter olika erfarenheter om 

användning av utomhusmiljön, utanför förskolegårdens område. 

 

5.4 Genomförande  

Vi har utgått ifrån de fyra etiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002). Innan 

intervjuerna genomfördes skickade vi ut ett informationsbrev, enligt informationskravet, 

till informanterna (se Bilaga B). I brevet informerade vi om studiens syfte och det 

ämnesområde som skulle undersökas. Vi var tydliga med att all insamlad data enbart 

kommer att användas av oss undersökare och att materialet förstörs när studien är 

färdigställd och godkänd. Då vi har använt oss av konfidentialitets- och nyttjandekravet 

är alla informanter anonyma samt fiktiva namn har använts i studien. För att genomföra 

intervjuerna har vi även förhållt oss till samtyckeskravet, som innebär att informanterna 

muntligt har fått medge sitt samtycke till sitt deltagande. Tillsammans med 

informationsbrevet bifogade vi även intervjufrågorna till informanterna (se Bilaga A). 

På så sätt gav vi informanterna möjlighet att kunna reflektera och förbereda sig på våra 

frågeställningar.  

 

Under intervjun utgick vi från våra frågeställningar, som vi brutit ner till ett flertal 

underfrågor. Under intervjuns gång fanns det möjlighet för oss att ändra frågorna 

beroende på informanternas svar. På så sätt kunde förskollärarna utveckla sina tankar 
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och åsikter ytterligare, vilket bidrog till att vi fick fördjupade och bredare svar. I vår 

studie har vi använt oss av intervjuer med ljudinspelning via mobiltelefon. Genom att 

använda ljudupptagningar som ett verktyg som blir det därmed en permanent 

dokumentation, som finns lättillgänglig efter intervjuns slut. En ljudupptagning 

undviker även att störa och tar inte upp för mycket fokus av oss som intervjuar, som det 

skulle kunna göra vid direkta anteckningar. Innan intervjun frågade vi var och en av 

förskollärarna om vi fick använda oss av verktyget ljudupptagning, vilket de alla kände 

sig bekväma med. Vi valde att besöka förskollärarna ute i deras verksamheter där vi satt 

i ett avskilt rum för att undvika störningsmoment under intervjun. Vårt syfte med att 

besöka förskollärarna ute i deras verksamheter var att de skulle känna sig mer 

avslappande och bekväma. 

 

Efter att vi fick våra intervjufrågor besvarade gav vi förskollärarna möjlighet att lyssna 

igenom inspelningen av intervjun. På så sätt fick förskollärarna återigen möjlighet att ge 

sitt godkännande av att svaren överensstämde med deras tankar och åsikter. 

Förskollärarna fick även möjlighet att tillägga information som de ansåg saknades. Efter 

att vi sammanställt och analyserat datan från intervjuerna fick förskollärarna ta del av 

resultatet och därmed bekräfta det som framkom. 

 

5.5 Bearbetning av data 
För att få fram sekvenser som används i vårt resultat bearbetade vi noggrant vår 

insamlade datan. Det gjorde vi genom att lyssna igenom ljudinspelningarna och 

samtidigt transkribera ner dem i ett dokument. Transkriberingen läste vi igenom ett 

flertal gånger för att bli mer förtrogna med intervjusvaren. När transkriberingen var 

färdigställd utförde vi en innehållsanalys där vi tolkade och analyserade ord och 

meningar. Vi har tolkat detta utifrån hur förskollärarna förhåller sig samt uppfattar 

planering av aktiviteter genom utflykter. Utifrån informanternas svar kategoriserade vi 

upp dem i olika teman, som ett underlag till våra olika rubriker utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Rubrikerna belyser de intervjusvar som vi anser vara väsentliga för vårt 

undersökningsområde, det vill säga hur förskollärare använder och förhåller sig till 

planerade aktiviteter genom utflykter. Utifrån våra rubriker har vi kunnat urskilja 

likheter och skillnader, som har varit till grund för vårt resultat och analys, utifrån 

informanternas svar. Vi har även valt ut citat som vi har använt för att styrka 

informanternas svar i resultatet. Vi har använt oss av det sociokulturella perspektivet 

som ett teoretiskt ramverk när vi har tolkat och analyserat resultatet. 

 

5.6 Etiska aspekter 
I vår studie har informanterna fått möjlighet att ge sitt samtycke samt fick information 

om att vårt material endast kommer att användas i forskningssyfte. På så sätt förhåller vi 

oss till de etiska forskningsprinciperna, det vill säga samtycke-, nyttjande-, 

konfidentialitets- och informationskraven. Det innebär att vi har informerat 

förskollärarna om deras rättigheter och hur vi kommer att använda intervjuerna som 

underlag för studien. Förskollärarna har informerats om deras anonymitet och de har fått 

ge ett muntligt samtycke till sitt deltagande. I samband med intervjuerna informerade vi 

återigen vårt syfte samt de etiska forskningsprinciperna vi skulle förhålla oss till 

(Vetenskapsrådet 2002). Då vi valt att intervjua förskollärare är det av stor betydelse att 

förhålla oss till olika etiska överväganden. I processen av vår insamlade data kommer vi 

att försäkra oss om att informanterna förblir anonyma. Den insamlade datan kommer 

endast vara tillgänglig för oss, då vi förhåller oss till individskyddskravet. Efter studiens 

slutförande och godkännande förstörs allt material för att skydda informanterna 

(Hermerén 2011).  
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5.7 Metoddiskussion 
Trovärdighet 
I vår studie har vi strävat mot att få en trovärdighet. Denscombe (2016) beskriver att en 

trovärdighet kan byggas upp genom att vi använder oss av intervjufrågor. På så sätt ges 

deltagarna möjlighet att svara på ett djupare sätt än vad som hade kunnat göras genom 

en enkät eller strukturerade frågor. Vi har utformat intervjufrågor, som förskollärarna 

förhoppningsvis förstår och uppfattar på ett korrekt sätt. Det har kunnat bidra till 

användbara svar för vår studie. Förskollärarna har fått möjlighet att återgå till sina svar 

på intervjufrågorna samt bekräfta sina tankar och åsikter, vilket har kunnat bidra till att 

vi har fått fram en trovärdig data. För att uppnå en större trovärdighet har vi använt oss 

av citat för att styrka informanternas svar i resultatet.  

 

Överförbarhet 

Vi har valt att intervjua fyra förskollärare för att få fram flera unika perspektiv och 

aspekter kring vårt ämnesområde. De här aspekterna kan vara relevant för framtida 

studier i liknande kontexter. I en mindre studie är överförbarheten liten men kan ändå 

bidra till ett underlag för vidare studier. Utifrån vår insamlade data har vi försökt att 

vara så objektiva som möjligt, vilket kan bidra till att studien kan användas i liknande 

kontexter. 

 

6 Resultat 
I följande kapitel har vi sammanställt resultatet utifrån informanternas svar från 

intervjuerna. Intervjusvaren har kategoriserats in under rubriker med fokus på studiens 

syfte och frågeställningar. Kategoriseringen har gjorts utifrån förskollärarnas svar från 

intervjun. I resultatet framkommer det hur förskollärarna förhåller sig och uppfattar 

planerade aktiviteter genom utflykter. Förskollärarna nämner bland annat de påverkande 

faktorer i relation till utflykter, förhållning till barns intresse, möjligheter med utflykter 

samt läroplanens betydelse. Vi har även använt oss av citat för att styrka förskollärarnas 

svar på våra intervjufrågor. 

 

6.1 Förskollärarnas förhållningssätt till utomhuspedagogik 
I nedanstående resultat framkommer det hur förskollärarna förhåller sig till utflykter 

samt utgår ifrån barns intresse när de ger sig ut på utflykter med barngrupperna. 

Förskollärarna beskriver sitt egna förhållningssätt och uppfattning av att använda sig av 

utflykter som ett pedagogiskt verktyg. 

 

6.1.1 Förskollärarnas förhållningssätt till utflykter  

Tre av de fyra respondenterna, Marie, Sara och Lisa, ansåg att utflykter bör planeras och 

utformas kontinuerligt i förskolans verksamhet. De menade vidare att utflykter var 

något utöver det vardagliga i verksamheten, som bidrar till nya spännande och 

varierande miljöer. De tre förskollärarna förklarade att de själva hade ett intresse för 

djur- och naturliv. Sara förklarade att hon skapade ett stort intresse för djur- och naturliv 

då hon gick en fördjupningskurs inom utomhuspedagogik under 

förskollärarutbildningen. Lisa berättade att även hon hade fördjupade kunskaper om hur 

utemiljön kan användas som en arena för lärande och utveckling, som hon tagit del av 

genom en montessoriutbildning. De tre förskollärarna menade att de hade ett stort 

intresse för utomhuspedagogik och att de skulle vilja ge arbetssättet mer utrymme i 

förskolans verksamhet.  
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Den fjärde förskolläraren, Caroline, menade att utflykter tar mycket energi från 

förskolläraren och arbetslaget, en energi som hon hellre väljer att lägga på något annat 

som hon finner mer betydelsefullt. Caroline menade vidare att det finns ett saknat 

intresse för utomhuspedagogik, vilket synliggörs i följande citat: 

 
Jag tycker att det är lite jobbigt och väldigt ansträngande då jag inte har något eget 

intresse för det. Jag gillar ju djur och sånt men jag tycker det blir jobbigt att 

använda detta pedagogiskt för barnen i relation till ett lärande, i alla fall när man 

ger sig ut till exempelvis en skog. I så fall hade jag hellre tagit med barnen till en 

bondgård men gärna inte mer än så. Det är ju också lättare att planera lekar och 

sånt inomhus där vi har våra saker. 

 

Marie, Lisa och Caroline hade barngrupper i åldrar mellan tre till fem år. Marie och Lisa 

förklarade att de kunde se en utveckling och ett lärande hos barnen i utflykterna som 

anordnades. Förskollärarna menade att det bidrar till ett större engagemang och intresse 

hos dem till att fortsätta arbeta med utomhuspedagogik utanför förskolegårdens område. 

Sara har en barngrupp i åldrar mellan ett till två år. Förskolläraren ansåg att det är lättare 

att ge sig ut på utflykter med barn i äldre åldrar än i yngre, vilket belyses i följande citat:  
 

Att ha barn i yngre åldrar betyder att vi måste ha mer koll eftersom barnen har en 

tendens att inte lyssna på oss.. de springer iväg på annat håll vilket kräver extra 

energi och jobb för oss. Det hade varit lättare att ha en äldre barngrupp. 

 

Caroline ansåg att förhållningssättet kan variera beroende på vilka barn de har i 

barngruppen för tillfället, vilket styrks av följande citat: 
 

Vi har en rätt krävande barngrupp nu som gör att vi inte har ork till att göra 

utflykter. Vi fokuserar hellre mer på att få det lugnare på avdelningen och därför 

släpper vi hellre bara ut dem på gården. 

 

6.1.2 Förskollärarnas förhållningssätt i relation till barns intresse 

Tre av de fyra respondenterna, Marie, Sara och Lisa, förklarade hur de utformar olika 

temaarbeten, som används i utomhusmiljön genom olika utflykter. Förskollärarna 

förklarade vidare hur de tar vara på barns intresse och engagemang för ett specifikt 

ämne. Utifrån det ämnesområdet utformar och strukturerar de upp olika temaarbeten. 

De tre förskollärarna beskrev hur de har använt olika teman genom utflykter utanför 

förskolegårdens område för att skapa nya lärandeprocesser. Sara berättade att barnen 

sett fåglar som flög utanför fönstret på avdelningen, vilket skapade en nyfikenhet och ett 

intresse hos barnen. Det blev starten på deras temaarbete, vilket belyses genom följande 

citat: 

 
Efter att barnen fått ett intresse och visat upp en nyfikenhet för fåglarna på gården 

valde vi att skapa ett tema. Vår tanke var att vi skulle ta oss ut för att titta på olika 

fågelarter och hur de lever och vad de äter. Vi har ju nära till en park där vi både 

kan mata fåglarna och komma väldigt nära dem, så dit har vi gått flera gånger. 

 

Caroline förklarade att arbetslaget inte ser till barns intresse fullt ut, som de skulle vilja. 

Hon förklarade vidare att barnens intresse har svårt att exempelvis påverka temaarbetet 

som sker i verksamheten. Det är på grund av ett temahjul som är förutbestämt sedan 

tidigare. Caroline skulle däremot vilja förhålla sig mer till barns intresse, vilket kan 

stärkas av följande citat: 
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Jag tycker det är tråkigt att barnens intresse inte får mer utrymme.. men det är svårt 

att tillgodose alla barns behov. Sen sitter det lite i väggarna att vi kör på rutin.. 

vilket jag kan tycka är tråkigt ibland. 

 

Lisa förklarar att hon och hennes arbetslag lägger extra vikt på att strukturera planerade 

aktiviteter utifrån barns intresse. Av Lisas erfarenheter märkte hon skillnad på 

temaarbetets gång beroende på om de har gett utrymme till barns intresse eller inte. I de 

temaarbeten som de tagit del av barns intresse har de aktiviteter som utförs fått ett bättre 

resultat. Lisa benämnde också att utflykter är något utöver det vardagliga och därmed 

vill hon skapa extra roliga aktiviteter för barnen när de väl görs. Därför menar hon att 

det är viktigt att ta tillvara på barns intresse i förskolans verksamhet. 

 

6.2 Planering av aktiviteter genom utflykter 
I följande resultat framkommer det hur förskollärare planerar och utformar aktiviteter 

utanför förskolegårdens område. Det framkommer även vilka möjligheter förskollärare 

ser på planerade aktiviteter genom utflykter för att stödja barns utveckling och lärande. 

Förskollärarna belyser de faktorer som kan ha en påverkan på huruvida utflykter 

anordnas. Resultatet visar också hur förskollärare använder sig av förskolans läroplan i 

relation till planerade aktiviteter genom utflykter.  

 
6.2.1 Planerade utflykter utanför förskolegårdens område 

Alla fyra förskollärarna menade att det fanns möjlighet att ta sig ut på utflykter med 

barngruppen. Förskollärarnas förskolor är geografisk placerade med närhet till 

lekplatser, parker, skogsområden, hästhagar, bondgårdar. Marie, Sara och Lisa 

förklarade att de försökte planera och ge sig ut på utflykter minst en gång i veckan. 

Caroline förklarade däremot att det fanns mindre med tid och möjlighet till planering av 

just utflykter utanför förskolegården. Hon förklarade att de försökte planera och 

strukturera upp aktiviteter genom utflykter en gång i månaden, beroende på vädret. Det 

kan styrkas genom följande citat: 

 
Vi går ju inte ut så mycket utanför förskolegården men vi försöker någon gång per 

månad.. men är det varmt ute och så så är det klart att vi planerar in någon mer 

utflykt.  

 

6.2.2 Utveckling och lärande genom planerade utflykter 

Alla de fyra responderna såg en möjlighet till utveckling och lärande hos barnet genom 

att planera och anordna aktiviteter genom utflykter utanför förskolegården. Det som 

skiljde respondenterna åt var att Marie, Sara och Lisa såg det i ett annat perspektiv än 

vad Caroline gjorde. 

 

Marie, Sara och Lisa benämnde hur de kunde skapa lärandeprocesser under utflykternas 

gång. De tre förskollärarna berättade hur de kunde skapa möjligheter för barns lärande 

genom att reflektera och samtala om olika företeelser så som exempelvis fordon, 

skyltar, växter, djur och övergångsställen. De var väldigt tydliga med att barn genom 

utflykter kan lära sig hur de bör agera och föra sig utanför förskolegårdens område. 

Marie och Lisa menade att barnen genom utflykter kunde lära sig att hålla hand, gå i 

led, stanna för röd gubbe, gå på trottoarer och vara allmänt uppmärksamma för andra 

trafikanter. I följande citat belyser Lisa hur barnen kan skapa ett samlärande, genom 

samtal under utflykternas gång: 
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Jag tycker det är viktigt att barnen tillsammans med oss får prata om olika saker vi 

ser på vägen i våra utflykter. Man märker att barnen tycker det är spännande för de 

frågar väldigt mycket om olika saker som vi märker att de tar till sig av. 

 

Sara beskrev vilken viktig del utflykterna var för deras pågående temaarbete om fåglar. 

Förskolläraren förklarade vidare att barngruppen hade fått upp ett stort intresse för 

fåglar, som de sett ute på förskolegården. Genom utflykter kunde barngruppen få en 

större bild av fåglarnas levnadssätt, istället för att begränsa sig till de fåglar de sett på 

förskolegården. Sara menade att deras närliggande parkområde var ett stort hjälpmedel i 

deras tema för att skapa en vidare utveckling och ett lärande hos barnen, vilket kan 

styrkas genom följande citat: 

 
Vi går ofta ner till parken här borta där det finns flera olika fågelarter där barnen 

har fått titta på och mata fåglarna. Barnen får också ta bilder med vår kamera som 

vi tar med tillbaka till förskolan.. de tycker det är roligt att titta på bilderna som 

tagits och återberätta för sina kompisar. 

 

Marie, Sara och Lisa menade att det finns mycket utanför förskolegården att utforska. 

De talade om möjligheterna med olika naturliga fenomen, som kan användas för att 

skapa utveckling och lärande hos barn. De menade  att de utifrån sina erfarenheter 

märkt att barn intresserar sig för och skapar lärande om väldigt många olika naturliga 

ting. Lisa berättade att arbetslaget tillsammans med barngruppen brukar gå till 

närliggande skogsområden. Där får barnen ibland uppdrag att hitta olika naturliga ting 

som exempelvis svampar, kottar, trädslag, löv och stenar. Lisa förklarade att de alltid 

återkopplar det de har gjort tillsammans med barnen för att stärka barnens utveckling 

och lärande, vilket styrks i följande citat: 

 
En gång lät vi barnen göra ett naturbingo där de fick hitta exempelvis tre stenar, ett 

barr, fyra kottar och så vidare. Detta gjorde att vi kunde ge barnen nya kunskaper 

inom naturvetenskap men även matematik. 

 

Caroline beskrev hur de har använt utflykter som ett sätt för barnen att exempelvis visa 

upp sina hus, som de fick göra under ett tema. Syftet med temat var att lära känna sina 

vänner och bygga upp en gemenskap i barngruppen. Förutom vid det tillfället menar 

hon vidare att de inte lagt någon större vikt på utflykter, vilket Caroline beskriver i 

nedanstående citat: 

 
Som jag sagt tidigare så blir det inte så mycket mer utflykter än då barnen fick visa 

upp sina hus för varandra.. men det var under våren. 

 

Alla de fyra förskollärarna beskrev möjligheterna till den fysiska utvecklingen, som kan 

ges till barnen genom utflykter. Caroline, Sara och Lisa belyste hur barns motoriska 

utveckling kan stödjas genom att ge sig ut på utflykter i exempelvis skogsområden. 

Trots att alla tre förskollärarna ansåg att utflykter bidrog till en motorisk utveckling hos 

barnen var det Sara och Lisa som pratade om möjligheterna för att vistas i ojämna 

terränger. De beskrev hur ojämna terränger kan bidra till att utmana barn att använda 

hela sin kropp under vistelser i skogen. Caroline menade att barnen fick utveckla sin 

grovmotorik genom promenader, vilket sedan bidrog till barns fysiska utveckling.  

 

Marie förklarade mer generellt hur barns fysiska utveckling kan stödjas genom 

utflykter. Marie nämnde hur barnen fritt kunde röra sig i stora och öppna områden i 

skogen, där det också var ojämn terräng. Det i sin tur stimulerar barns fysiska 
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utveckling. Marie belyser också hur viktigt det är med utomhusvistelse för barns 

välbefinnande, vilket kan stödjas av följande citat: 

 
Jag har hört att barn som är ute mycket i naturliga miljöer och får röra sig och får 

frisk luft har en tendens att inte bli sjuka så ofta. 

 

6.2.3 Förskollärarnas förhållningssätt till förskolans läroplan 

Marie förklarade att hon tillsammans med sitt arbetslag oftast utformar spontana 

aktiviteter genom utflykter utanför förskolegården. Hon förklarade att förskolans 

läroplan lätt hamnar i skymundan. Marie sa också att de mest skapar spontana lekar 

tillsammans med barnen när de är iväg på utflykter. Hon förklarade att de inte hade 

någon direkt tanke med det de gjorde i utflykterna. Hon sa också att hon känner att 

utomhuspedagogiken har en mindre plats i förskolans läroplan, vilket gör det svårare att 

förhålla sig till ämnesområdet. 

 
Tråkigt nog så använder vi inte läroplanen så mycket, i alla fall inte när vi går iväg 

på utflykter. Det beror väl på att vi mest gör spontana lekar och så vidare... det blir 

mer när vi har planeringstid när vi ska hitta mål för att koppla till de teman vi 

arbetar med. 

 

De andra tre förskollärarna, Caroline, Sara och Lisa, var tydliga med att de använde 

läroplanen när de väl planerade aktiviteter genom utflykter. Caroline menade på att de 

hade använt sig av läroplanen när de bland annat hade arbetat med värdegrunden, när 

barnen fick besöka varandras hus. Utöver dessa besök förklarade hon att det inte blivit 

mycket mer utflykter, vilket hade bidragit till att läroplanen använts i mindre 

utsträckning. 

 

Sara och Lisa arbetade båda kontinuerligt med läroplanen när de gav sig ut på utflykter 

med barngrupperna. Båda beskrev att de arbetade med teman som de planerade och 

strukturerade upp aktiviteter kring genom utflykter. Sara och Lisa förklarade vidare att 

ämnesområdet utomhuspedagogik samt utflykter bör få en betydande del i förskolans 

läroplan. Lisa menade att det hade förenklat arbetet och hur de bör förhålla sig till 

utflykter i förskolans verksamhet, vilket kan stödjas av följande citat: 
 

Jag tror att förskollärare överlag hade gjort mer utflykter tillsammans med barnen 

ifall läroplanen hade haft med det som ett mål. Jag tror också det är något som hade 

gett arbetslag en anledning till att arbeta kring olika saker under utflykterna som 

görs. 

 

6.2.4 Påverkande faktorer för planering av utflykter 

Alla de förskollärarna ansåg att det fanns ett flertal faktorer som kan ha en påverkan på 

hur de planerar utflykter. De faktorerna som förskollärarna belyste var säkerhet, 

personalbrist, tidsbrist och väderförhållanden. 

 

Marie beskrev att hon kände sig mer bekväm med att planera och utforma aktiviteter 

och samlingar inomhus. Hon menade vidare att det finns många faktorer att förhålla sig 

till när det handlar om att planera utomhusaktiviteter genom utflykter. Marie har en stor 

barngrupp och måste planera utflykterna så att det finns tillräckligt med personal för 

upprätthålla en säkerhet. Maries åsikter kan stödjas genom följande citat: 
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Vi har väldigt trafikerade områden vid vår förskola och det blir svårt med 

säkerheten om vi har för få förskollärare på antal barn.. man vill ju kunna ha koll 

på alla barn så ingenting händer under utflyktens gång. 

 

Sara ansåg även hon att det var enklare och bekvämare att anordna aktiviteter inomhus 

enligt följande citat: 

 
Jag tycker det enklare att göra aktiviteter inne med barnen där vi har vår själva bas. 

Det ger en slags bekvämlighet för mig att ha saker och material tillgängligt.. ger 

man sig ut och glömmer något så blir det svårare att lösa problemet. 

 

Alla fyra förskollärarna förklarade att säkerheten prioriteras när det handlar om att ge 

sig ut på utflykter med barngruppen. De menade på att utflykter inte var något som de 

gjorde i verksamheten när det fanns brist på personal, vilket Sara belyser i följande citat: 
 

Vi har regel att det alltid måste vara minst en personal per fyra barn när vi ger oss 

ut utanför förskolegården. Vi måste ju kunna försäkra oss om att ingenting händer.. 

och ju fler ögon desto bättre eftersom våra barn är så små. 

 

Marie och Caroline menade att det även fanns påverkande faktorer så som tidsbrist för 

att anordna utflykter. De menade både att barn börjar vid olika tidpunkter under 

förmiddagen, vilket gör det svårt att ta sig ut på utflykter längre bort från verksamheten. 

Det på grund av förskollärarna behöver finnas på plats i verksamheten för att möta upp 

de barn som börjar senare, som Caroline belyser i följande citat: 

 
Vi har flera barn som börjar senare under förmiddagen och de behöver vi ju möta 

upp.. det är i alla fall en anledning till att vi inte ger oss ut på utflykter så mycket. 

 

Marie, Sara och Lisa förklarade hur de inte låter sig begränsas av olika 

väderförhållanden. De alla tre förskollärarna menade att de istället anpassar sina 

planerade aktiviteter genom utflykter efter vädret, vilket Marie förklarar i följande citat: 

 
Vädret är verkligen inget som hindrar oss från att ge oss ut på planerade utflykter. 

Regnar det så får barnen bara använda sina regnkläder.. och det är ju kul för barnen 

att åka pulka på vintern när snön har kommit. 

 

Även Sara kan styrka ovanstående citat genom följande: 
 

Hade vi planerat uflykter utifrån bra väder så hade det inte blivit många tillfällen 

för att genomföra dem. 

 

Caroline menade att hon istället valde att stanna inne med barngruppen beroende på 

väderförhållandet, exempelvis om det var för kallt ute. Caroline förklarade att barnen 

vanligen fryser när de är ute i kyligt väder och frågar ofta när de ska gå in igen. Det gör 

att Caroline och hennes arbetslag väljer att stanna inne med barngruppen eller gå ut på 

förskolegården under en kortare tid vid sämre väder. 

 

Marie och Sara beskrev hur utflykter kan skapa en lugnare atmosfär då det lätt blev 

stökigt och högljutt inomhus. De menade att ljudet studsar mellan väggarna inomhus. 

Genom att ge sig ut med barngruppen menade Marie och Sara att barnen får möjlighet 

att springa och röra sig fysiskt, på ett annat sätt än vad de kan göra inomhus.  
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7 Analys 
Analysen görs utifrån vårt teoretiska ramverk där vi förhåller oss till det sociokulturella 

perspektivet. Utifrån resultatet har vi kunnat närma oss och skapa en förståelse för 

förskollärarnas erfarenheter. När vi analyserar genom att utgå ifrån det teoretiska 

ramverket har vi som utgångspunkt i att förskollärarna har konstruerat sin syn och 

kunskap utifrån tidigare erfarenheter. Med det sociokulturella perspektivet som 

utgångspunkt i vår analys har vi även gjort en ansats till att koppla resultatet till tidigare 

forskning. Vi har även våra frågeställningar som utgångspunkt när vi har analyserat vårt 

resultat.  

 

7.1 Förskollärarnas förhållningssätt 
I resultatet framkom det hur förskollärarna hade olika förhållningssätt till huruvida de 

valde att utforma och planera aktiviteter genom utflykter. Det framkom att de 

förskollärare med ett intresse för djur- och naturliv var mer måna om att använda 

utflykter som ett pedagogiskt verktyg.  

 

De flesta förskollärarna bortsåg mer från sin egen bekvämlighet och olika påverkande 

faktorer som kan hindra dem från att anordna utflykter utanför förskolegården. De 

förklarade att säkerheten prioriteras i första hand, men var ingenting som hindrade dem 

från att genomföra planerade utflykter. Norðdahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) 

nämner i sin studie att förskollärare bör värdera och förhålla sig till de 

kunskapsmöjligheter som utflykter kan bidra med istället för att fokusera på riskerna. 

Lisa, Sara och Marie beskrev hur de kontinuerligt planerade och utformade aktiviteter 

genom utflykter. De menade att de inte såg riskerna som något hinder för att ge sig ut på 

utflykter med barngruppen. Förskollärarna menade vidare på att de använder sig av 

utemiljön för att bidra till nya spännande och varierande miljöer. Utemiljön blir därmed 

en arena för utveckling och lärande hos barnen. Gustavsson och Pramling (2014) 

beskriver hur förskollärare bör finnas som ett stöd för barn i utomhusmiljön för att 

skapa lärandetillfällen.  

 

Till skillnad från de andra förskollärarna, nämnde Caroline hur planeringen av utflykter 

tog upp mycket energi och ork. Hon vill hellre lägga energin på något annat i 

verksamheten, som hon fann mer betydelsefullt. I den tidigare forskningen beskriver 

Kiewra och Veselack (2016) i sin studie hur betydelsefullt det är att förskollärare finns 

som stöd för barnen att utvecklas inom olika ämnesområden, bortsett från sitt eget 

intresse. Caroline förklarade att hon tyckte det var jobbigt och ansträngande att planera 

aktiviteter genom utflykter då hon saknar ett intresse för utomhuspedagogik. De tre 

andra förskollärarna uttryckte ett större intresse av att använda utflykter som ett 

pedagogiskt verktyg, vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Kiewra och 

Veselack (2016) menar vidare att förskollärare bör bortse från sina egna intressen och 

tänka på hur det speglar av sig på barnen. Det är förskollärare som har ansvaret att 

främja barns utveckling och lärande genom olika metoder, som bygger på barns 

intresse. Det är betydelsefullt att vara medveten om hur individer konstruerar sitt synsätt 

och kunskap utifrån sina erfarenheter. Marie och Lisa förklarade att deras engagemang 

och intresse för planering av aktiviteter genom utflykter stärktes då de kunde se en 

utveckling och lärande hos barnen.  

 

Lisa och Sara, som hade fördjupade kompetenser inom utomhuspedagogik, värderade 

utflykter högre. Lisa hade genom sin montessioriutbildning fått möjlighet att gå en kurs 

inom utomhuspedagogik. Sara gick en fördjupningskurs inom utomhuspedagogik under 
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sin förskollärarutbildning. De båda visade upp en större kunskap om de möjligheter till 

lärande och utveckling hos barn som de kunde bidra till genom utflykter. De 

förskollärare med mer erfarenhet och kompetens om utomhuspedagogik visade sig 

planera mer aktiviteter genom utflykter i naturliv. Kiewra och Veselack (2016) skriver 

att det gäller att förskollärare har en aktiv och drivande roll i de aktiviteter som görs i 

utemiljön. De förskollärare som inte fått möjlighet till någon fördjupad kunskap om hur 

utemiljön utanför förskolegården kan användas som en arena för lärande såg inte 

fördelarna med utflykter på samma sätt. Det kan vara en bidragande faktor till att 

förskollärare anser att riskerna med utflykter väger tyngre än möjligheterna. I den tidiga 

forskningen beskriver McClintic och Petty (2015) i sin studie hur barn i förskolan 

tenderar till att spendera mindre tid utomhus. Detta av anledning kring de risker som 

finns i vår omgivning. Riskerna bör tas på största allvar, men till den mån att det inte 

begränsar oss att genomföra utflykter med barngruppen. Detta förhållningssätt visade 

Lisa då hon förhöll sig mer till möjligheterna än begränsningarna med 

utomhuspedagogik. Norðdahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) menar på att det är 

betydelsefullt för individen att få en förståelse för sin omvärld och vad det har för 

påverkan i den. En förskollärare med ett positivt förhållningssätt till utomhusmiljön kan 

bidra till att barn skapar en positiv inställning till naturen och dess tillgångar.  

 

Tre av de fyra förskollärare förklarade att barns intresse var betydelsefullt när de 

anordnade aktiviteter genom utflykter. Ett exempel på detta var då barnen hade visat en 

nyfikenhet för fåglar. Därigenom valde förskolläraren att ge sig ut på utflykt med 

barngruppen för att se fåglarna i sin naturliga miljö. I utomhusmiljön kan barn genom 

samlärande göra kopplingar mellan sådant de upplevt tidigare i inomhusmiljön, vilket 

synliggörs och bekräftas i utomhusmiljön, exempelvis då barnen får se fåglarna i deras 

naturliga miljö. Det kan bidra till att förskollärare kan stimulera och utveckla vidare 

barns kognitiva förmågor, som Jacobi-Vessels (2013) nämner i sin forskning. När 

förskollärare, som i fallet med barnens intresse av fåglar, möter barns intresse i 

samspelet, kan det bidra till att barnen blir mer öppna, ställer frågor och tar egna 

initiativ. 

 

7.2 Möjligheter med planerade utflykter i naturliv 
I resultatet framkom det att alla förskollärarna ansåg att de fanns möjlighet till flera 

närliggande platser dit de kunde ta sig till på utflykter med barngrupperna. När de 

planerade utflykterna så övervägde de olika faktorer som bland annat säkerhet, tidsbrist 

eller personalbrist. Det framkom att en del av förskollärarna använder utflykter som ett 

pedagogiskt verktyg oftare än andra. Marie, Sara och Lisa förklarade att de hade som 

rutin att någon gång i veckan ge sig ut till närliggande platser utanför förskolegården. 

Marie menade att en påverkande faktor till huruvida planerade aktiviteter genom 

utflykter gjordes berodde på antal barn i relation till antal förskollärare. Hon förklarade 

att de har en stor barngrupp och därmed behövs tillräckligt med personal för att 

upprätthålla en säkerhet under utflykterna. McClintic och Petty (2015) beskriver i den 

tidigare forskningen att barngrupperna i förskolans verksamhet blivit allt större, vilket 

förskollärare bör förhålla sig till.  

 

En av faktorerna som förskollärarna ansåg vara viktig i planeringen, av aktiviteter 

genom utflykter, var utveckling av motorik. Caroline, Sara och Lisa förklarade hur 

barns motoriska utveckling kan stödjas genom planerade aktiviteter genom utflykter. 

Sara och Lisa belyste hur utflykter till bland annat skogsområden kan bidra till vistelse i 

ojämna terränger. Ojämna terränger kan utmana barn att använda hela sin kropp. 

Caroline menade att barnen genom promenader fick möjlighet att utveckla sin 
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grovmotorik. Jacobi-Vessels (2013) beskriver flera utvecklingsområden som barn har 

möjlighet att utveckla genom utflykter i utomhusmiljön. Dessa utvecklingsområden är 

bland annat den fysiska utvecklingen, då barn behöver röra på sig i en mer öppen miljö. 

Den tidigare forskningen stödjer därmed användning av utomhuspedagogik och att 

förskollärare planerar aktiviteter som sker i ojämna terränger. Det kan även motverka att 

barn vistas i alltför stillasittande miljöer, som inte stimulerar deras fysiska utveckling. 

Författaren menar att betydelsefulla utvecklingsområden som barns sinnen och andra 

sociala färdigheter kan begränsas om utemiljön inte tas i beaktande. Läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2016) beskriver hur förskollärare ska ansvara för att ge barn 

möjligheten till att få utvecklas inom fysiska områden, vilket bör tas i beaktande när 

förskollärare förhåller sig till de möjligheter som finns för att ta sig ut på utflykter. 

 

Förskollärarna menade att det finns flera möjligheter till utveckling och lärande hos 

barnet genom att använda utflykter som ett pedagogiskt verktyg. Tre av fyra 

förskollärare belyste inte bara det lärandet som kan ske i naturmiljöer utan även i 

stadsmiljön på vägen till den förbestämda platsen. Förskollärarna menade att det finns 

mycket att se, samtala och reflektera om, vilket kan kopplas till tidigare forskning. 

Jacobi-Vessels (2013) beskriver utemiljön som en arena för att utveckla bland annat 

barns sociala färdigheter och användning av sina sinnen. Eftersom att utemiljön har en 

mer öppen atmosfär kan förskolläraren därmed locka barnen att utveckla sina sinnen. 

Detta genom att exempelvis lyssna, känna, se och höra. Därför använde förskollärarna 

dessa möjligheter i deras planering av utflykter. Gustavsson och Pramling (2014) 

beskriver hur förskolläraren, genom olika strategier, kan stödja barns reflekterande 

förmåga under utflyktens gång. På så sätt kan förskolläraren skapa flera lärandetillfällen 

på vägen till den förbestämda platsen. Norðdahl och Ásgeir Jóhannessons (2016) menar 

vidare att utomhusmiljön är en enorm arena för barns fortsatta utveckling och lärande, 

vart utflyktsplatsen än är förutbestämd. Det är inte bara platsen dit förskolläraren har 

planerat att gå till som kan bidra till utveckling och lärande, utan hela processen på 

vägen dit och tillbaka. 

 

Förskollärarna planerar och utformar aktiviteter genom utflykter, som de dessutom kan 

koppla till läroplanen. Förskollärare kan bidra till barns fortsatta utveckling och lärande 

genom att använda utflykter som ett pedagogiskt verktyg. I Jacobi-Vessels (2013) studie 

framkommer det hur varierande miljöer kan främja barns utveckling och lärande genom 

att stimulera barns kognitiva tankesätt. På så sätt kan förskollärare främja både barns 

lärande inom olika kunskaper men också skapa en förståelse och respekt för allt 

levande. Barn kan i olika lärmiljöer få erfara nya tankesätt och kunskaper, vilket kan 

bidra till att de får uppleva nya erfarenheter. Genom nya erfarenheter kan barnet 

konstruera ny kunskap. Ghafouri (2014) beskriver i sin studie hur förskollärare kan 

använda naturliga miljöer för skapa en empati hos barn genom att använda växter och 

djur som exempel i relation till liv och död. På så sätt kan förskolläraren stärka barns 

respekt för allt levande i sin omvärld. Barn bör alltså få ta del av samhällets olika 

miljöer och inte bara det som kan ses inom förskolans område. Marie, Sara och Lisa 

menade att när de planerar utflykter så finns det i utemiljön mycket att utforska 

tillsammans med barnen, som olika företeelser och ting. Sara förklarade vidare att hon 

planerade utflykter där hon, tillsammans med barnen, besökte en park för att se fåglar i 

sin naturliga miljö. Hon menade vidare att det gav möjlighet till reflektion och 

diskussion, vilket kunde bidra till en kognitiv utveckling hos barnen. Då barnen fick ta 

bilder på fåglarna de såg kunde de återberätta vad de upplevt när de senare kom tillbaka 

till förskolan. Därmed använde hon utflykter i naturliv till att förankra och fördjupa 

barnens kunskaper om fåglar. 
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Det är av betydelse att som förskollärare fånga barns intresse och använda det i 

planering av aktiviteter i utflykter. Gustavsson och Pramling (2014) beskriver i sin 

studie hur förskollärare som använder olika strategier för att fånga och tillvarata barns 

nyfikenhet kan också skapa fler lärandetillfällen. På så sätt bibehåller förskolläraren 

barns nyfikenhet och engagemang, vilket kan bidra till att denne får en mer positiv syn 

på sitt ledarskap. Marie och Lisa beskrev hur de själva fick en mer positiv inställning till 

utflykter när de märkte att barnen blev engagerade och intresserade. 

 

8 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras undersökningens resultat och analys. Diskussionen förs 

utifrån förskollärarnas aspekter om sitt förhållningssätt och uppfattning av planerade 

aktiviteter genom utflykter. I diskussionen diskuteras även de professionsrelevanta 

konsekvenser som resultatet kan få. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion av det 

metodval som användes i studien. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

I resultat och analys framkom det hur förskollärarna kunde se hur olika faktorer hade en 

påverkan huruvida utflykter planerades eller inte. Tre av förskollärarna hade dessa 

påverkande faktorer i beaktande, men utan att se dem som ett hinder. Trots det förslår vi 

att förskollärare inte bör begränsa möjligheterna för barnen att få ta del av varierande 

miljöer och de möjligheterna att se företeelser och ting i en annan kontext. 

Förskollärarna bör upplysa barn om säkerhet utanför förskolegården och på så sätt 

uppmuntra till kunskap och förståelse för företeelser som kan anses vara farliga. Det kan 

kopplas till Gustavsson och Pramling (2014) som beskriver betydelsen av att 

förskolläraren ger stöd och skapar möjligheter till lärande och utveckling i utemiljön. Vi 

anser alltså att förskollärare istället bör diskutera och göra barnen medvetna om faktorer 

som kan påverka säkerheten. På så sätt kan förskollärare vända riskerna till något 

positivt, vilket belyser betydelsen av att faktiskt ge sig ut på planerade utflykter med 

barngruppen då det finns mycket kunskaper att hämta. Även Norðdahl och Ásgeir 

Jóhannesson (2016) beskriver de kunskapsmöjligheter som kan tas i beaktande av 

förskollärare som positivt förhåller sig till utflykter utanför förskolegårdens område. 

 

Förutom olika faktorer påverkas planeringen av aktiviteter i utomhusmiljön även av 

förskollärarens egna förhållningssätt. En av förskollärarna beskrev hur planeringen av 

utflykter tog upp mycket tid och energi. Vi funderar på om det har med den egna 

bekvämligheten att göra eller om det har med dennes intresse för området att göra. Vi 

tänker oss att förskollärares eget intresse och värdering för ämnesområdet inte bör 

begränsa möjligheterna för barn att få ta del av olika utemiljöer, som exempelvis parker 

eller skogsområden. En liknande parallell skulle kunna vara om en förskollärare har 

mindre intresse för exempelvis matematik. Vår fundering är då om barnet ska begränsas 

till möjlighet att lära om matematik på grund av förskollärarens förhållningssätt till 

ämnesområdet?  

 

Något som vi upptäckte hade en stor betydelse för förskollärarnas svar var att de 

förskollärarna med någon form av fördjupad kompetens, som exempelvis 

fördjupningskurs eller kurs inom utomhuspedagogik genom sin pedagogiska inriktning, 

värderade utflykter högre. De visade upp en större kunskap om de möjligheter till 

lärande och utveckling hos barn som de kunde bidra till genom utflykter. Vi funderar på 

om det därmed finns en koppling till att de förskollärarna som hade en större kompetens 

inom utomhuspedagogik även uttryckte en mer positiv inställning till värdet av att 
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använda utflykterna kontinuerligt i den dagliga verksamheten. Vi funderar vidare på hur 

stor relevans kompetensen har i relation till hur drivande en förskollärare förhåller sig 

till utflykter. De förskollärare som inte fått möjlighet till någon fördjupad kunskap om 

hur utemiljön utanför förskolegården kan användas som en arena för lärande verkade 

inte se möjligheterna med utflykter på samma sätt. Det skulle kunna vara en bidragande 

faktor till att förskollärare anser att riskerna med utflykter väger tyngre än 

möjligheterna. Förskollärare med ett positivt förhållningssätt kan istället se 

möjligheterna med naturen och dess tillgångar. Norðdahl och Ásgeir Jóhannessons 

(2016) skriver hur ett förhållningssätt som detta kan bidra till att även barn skapar 

samma positiva inställning till naturliv. 

 

Utifrån förskollärarnas olika tankar och attityder till att genomföra utflykter hade vi 

velat undersöka detta vidare. Vi hade velat undersöka huruvida kompetens har en 

påverkan till vilket förhållningssätt förskollärare har till att planera och utforma 

utflykter utanför förskolegårdens område. Kan det även spela roll utifrån vilken 

pedagogisk inriktning verksamheten har? Vi kan genom resultatet få en uppfattning av 

hur förskolläraren med en montessoriutbildning kontinuerligt arbetade med utflykter 

utanför förskolegården. Förskolläraren förhöll sig mer till möjligheter än begränsningar 

med utomhuspedagogik. Kiewra och Veselack (2016) beskriver i sin studie hur 

utomhusvistelser bidrar till barns utveckling och lärande genom exempelvis kreativitet, 

experimenterande och fantasilek. Författarna beskriver utomhusvistelser som en rik 

lärandearena för barn och det är därför betydelsefullt att förskollärare använder utflykter 

som en metod för att främja barns utveckling och lärande oavsett pedagogisk inriktning. 

 

I resultatet framkom det att alla förskollärarna ansåg att de fanns möjlighet till flera 

närliggande platser dit de kunde ta sig till på utflykter med barngrupperna. Trots det såg 

förskollärarna bland annat tidsbrist och andra påverkande faktorer som ett hinder för att 

ta sig ut på utflykter oftare än de hade velat. Några av förskollärarna använder utflykter 

som ett pedagogiskt verktyg oftare än andra. Det kan bero på att flera av förskollärarna 

hade som rutin att någon gång i veckan ge sig ut till närliggande platser utanför 

förskolegården. En annan anledning till det kan vara, som en av förskollärarna nämner, 

att det är för många barn i relation till antal förskollärare. McClintic och Petty (2015) 

beskriver i den tidigare forskningen att barngrupperna i förskolans verksamhet blivit allt 

större. De funderingar som vi får av detta är om förskollärare känner att de inte har tid 

samt tillräckligt med personal till att ge sig ut på utflykter, istället väljer att stanna inne 

på förskolegården. Det skulle även kunna få konsekvenser så som att förskollärare 

använder detta som en ursäkt för att undvika att ge utflykter ett utrymme i 

verksamheten. Vi funderade återigen vidare på om det möjligtvis kan vara att 

förskollärare sätter sin egen bekvämlighet i första hand. Ifall förskollärare hade valt att 

undvika att se möjligheterna hade de möjligtvis kunnat ha McClintic och Pettys (2015) 

beskrivning i beaktande, det vill säga de olika risker som finns att förhålla sig till. Det 

hade i sin tur kunnat begränsa barns utveckling på flera plan så som den fysiska 

utvecklingen. Jacobi-Vessels (2013) beskriver flera utvecklingsområden som barn har 

möjlighet att utveckla genom utflykter i utomhusmiljön. Dessa utvecklingsområden 

skulle kunna vara barns fysiska utveckling, då barn behöver röra på sig i en mer öppen 

miljö. Jacobi-Vessels (2013) menar vidare att även utvecklingsområden som barns 

sinnen och andra sociala färdigheter skulle kunna begränsas. Vi funderar vidare på 

varför förskollärare väljer att lägga ett större fokus på de risker som finns i vår 

omgivning när det finns så oerhört många utvecklingspotentiella områden för barn att 

utvecklas inom genom utflykter. 
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Förskollärarna menade att det finns flera möjligheter till utveckling och lärande hos 

barnet genom att använda utflykter som ett pedagogiskt verktyg. Tre av fyra 

förskollärare belyste inte bara det lärandet som kan ske i naturmiljöer utan även i 

stadsmiljön på vägen till utflykten. Förskollärarna menade att det finns mycket att se, 

samtala och reflektera om, vilket kan kopplas till tidigare forskning. Jacobi-Vessels 

(2013) beskriver utemiljön som en arena för att utveckla bland annat barns sociala 

färdigheter och användning av sina sinnen. Eftersom att utemiljön kan ha en öppnare 

atmosfär kan förskolläraren därmed locka barnen att utveckla sina sinnen genom att 

exempelvis lyssna, känna, se och höra. Gustavsson och Pramling (2014) beskriver hur 

förskolläraren, genom olika strategier, kan stödja barns reflekterande under utflyktens 

gång. På så sätt kan förskolläraren skapa flera lärandetillfällen på vägen. Vi tänker 

också, precis som förskollärarna nämnde i resultatet om de möjligheterna till lärande 

som kan ske på vägen till den förutbestämda platsen, att det finns mycket att lära om 

och utforska runtomkring. Norðdahl och Ásgeir Jóhannessons (2016) menar vidare att 

utomhusmiljön är en enorm arena för barns fortsatta utveckling och lärande, vart 

utflyktsplatsen än är förbestämd. Det är inte bara platsen dit förskolläraren har planerat 

att gå till som kan bidra till utveckling och lärande, utan hela processen på vägen dit och 

tillbaka. Vi tänker oss att de förskollärare som är öppna för de möjligheter till 

utforskande och reflektion genom samtal på vägen till den bestämda utflyktsplatsen, kan 

bidra till att fler lärprocesser sker. Vi kan tänka oss att engagemanget ökar för att 

planera utflykter om förskollärarna får respons från barnen, genom exempelvis 

reflektioner och diskussioner. Det skulle även kunna vara möjligt att förskollärare 

därigenom kan växa i sin egna profession inom utomhuspedagogik.  

 

I resultatet nämnde tre av förskollärarna att när de väl planerar och utformar aktiviteter 

genom utflykter kopplar de sitt syfte till läroplanen. Trots det ansåg de att det borde stå 

mer konkret hur och vad utomhuspedagogik innebär och hur det användas i förskolans 

verksamhet. Det hade kunnat bidra till en större motivation för förskollärare att ta sig ut 

på utflykter. Det är något som även vi har funderat och tänkt på utifrån det som 

framkom i resultatet. Vi har reflekterat om det är på grund av detta som 

utomhuspedagogiken och utflykter inte får den betydelse och användning i 

verksamheten, som forskningen visar att den bör ha. I den tidigare forskningen påvisas 

det hur vi som förskollärare kan ge olika fördelar till barns utveckling och lärande 

genom att använda utflykter som ett pedagogiskt verktyg. I Jacobi-Vessels (2013) studie 

framkommer det hur varierande miljöer kan främja barns utveckling och lärande genom 

att stimulera barns kognitiva tankesätt. På så sätt främjar förskollärare både barns 

lärande inom olika kunskaper men också får det förståelse och respekt för allt levande, 

vilket kan stödjas utifrån Ghafouris (2014) studie. Då läroplanen är under revidering 

hoppas vi på att utomhuspedagogiken lyfts fram och får en större betydelse. Vi hoppas 

även att läroplanen kommer att betona betydelsen av utflykter i naturliv för barns 

utveckling och lärande. Detta skulle förhoppningsvis kunna bidra till att fler utflykter 

planeras och utförs i förskolans verksamhet. 

 

8.2 Studiens process 
Vi anser att vårt val av metod har varit relevant för det ämnesområdet som vi har velat 

undersöka och studera kring. Genom att använda oss av den kvalitativa metoden med 

semistrukturerade intervjufrågor som ett verktyg har vi lyckats få fram förskollärares 

förhållningssätt och värderingar kring utflykter som ett pedagogiskt verktyg. Då vi 

under intervjuerna haft möjlighet att kunna ställa följdfrågor på förskollärarnas svar har 

vi kunnat närma oss deras olika perspektiv och aspekter på betydelsefulla faktorer. 

Dessa olika faktorer kan ha en påverkan kring huruvida förskollärare planerar, utformar 
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och gör utflykter vid vilka tillfällen. Vi har också intervjuat förskollärare som arbetar i 

verksamheter inom samma geografiska område. Det innebär att förskollärarna har 

kunnat ge sig ut på utflykter till liknande närliggande platser. Då vi har valt att använda 

oss av fiktiva namn i resultatet har vi kunnat tydliggöra vems aspekt som tillhör vem, 

samtidigt som förskollärarna har kunnat förbli anonyma. Detta har i sin tur har gjort det 

enklare att tolka resultatet till vem som anser vad. Denscombe (2016) skriver att genom 

att använda sig av semistrukturerade frågeställningar har det möjliggjort att vi har 

kunnat få en djupare förståelse i relation till våra frågeställningar.  

 

Vi informerade förskollärarna om de etiska principerna (Vetenskapsrådet 2012), vilket 

de uttryckte var en trygghet och att de därmed kunde ge oss ärliga svar. Detta kan bidra 

till att vår studie blir trovärdig. Med ljudinspelningar som redskap har vi haft ett bra 

underlag att kunna kunna återgå till och därmed undvikt att missa viktiga aspekter. 

Hade vi inte valt att använda ljudinspelning hade detta möjligtvis kunnat leda till att vi 

missat att exempelvis anteckna betydelsefulla aspekter. 

 

Då vi har valt att intervjua fyra förskollärare har detta möjliggjort att studien har kunnat 

bidra med en viss överförbarhet. Hade vi istället valt att intervjua ytterligare ett antal 

förskollärare, som kunde bekräfta informanternas tankar, hade detta kunnat leda till en 

mer trovärdig studie. Studien skulle därmed kunna stärkas och bli ännu mer överförbar 

till vidare studier (Denscombe 2016). Vi hade även kunnat intervjua förskollärare i 

verksamheter som ligger placerade i andra geografiska områden, vilket eventuellt hade 

kunnat påverka undersökningens resultat och analys. 

 

Hade vi istället valt att göra en kvantitativ studie hade vi kunnat utforma enkäter för att 

ta reda på hur ofta och var förskollärare tar sig ut när de utför planerade aktiviteter 

genom utflykter tillsammans med barnen. Det hade kunnat bidra till en helt annan studie 

och eventuellt ett helt annat resultat. Något som vi uppmärksammade under studiens 

process var att det skiljde sig i kompetensen mellan förskollärarna. Hade vi valt att 

använda oss av en kvantitativ metod i form av exempelvis enkäter hade detta möjligtvis 

lett till att flera viktiga aspekter inte kommit till kännedom för oss. Genom de 

semistrukturerade frågorna kunde vi ställa utvecklande följdfrågor, både på våra egna 

frågor men även utifrån informanternas svar, som vi ansåg var av extra stor betydelse 

för vår studie. Detta bidrog till att vi fick fram en större grund för vårt resultat och 

relevanta sekvenser som kan undersökas vidare. Med hjälp av semistrukturerade 

frågeställningar kunde vi alltså få fram hur kompeten kan ha en betydelse för 

förskollärares förhållningssätt och värdering till utflykter. Detta var något vi inte alls 

hade i åtanke sedan tidigare och möjligtvis hamnat i skymundan i en 

enkätundersökning. 
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9 Vidare studier 
Utifrån studiens resultat och diskussion har flera tankar väckts hos oss. Något som hade 

varit intressant att undersöka vidare är hur förskollärares kompetens påverkar och 

speglar sig på utformandet av utflykter, som genomförs utanför förskolegårdens 

område. Hur stor påverkan har kompetensen egentligen i relation till förskollärares 

förhållningssätt och värdesättande av utflykter utanför förskolegårdens områden? 

 

En annan tanke som uppkom under studiens gång, som vi hade velat undersöka vidare, 

är vilken påverkan förskolans pedagogiska inriktning har för hur förskollärare arbetar 

och ser på utflykter som en pedagogisk metod. Skiljer det sig åt beroende på om en 

förskola har en Montessori-pedagogisk inriktning eller utan någon särskild pedagogisk 

inriktning? Det skulle kunna vara ett undersökningsområde för vidare studier. 
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Bilagor 
 

Bilaga A - Intervjuguide 
 

Huvudfråga: 

 

 Hur förhåller sig förskollärare, i praktiken, till planerade aktiviteter utanför 

förskolegårdens område, i relation till naturliv?  

 

Följdfrågor: 

 

 Vilka utflykter utanför förskolegården, i relation till naturliv, anordnar du 

som förskollärare för att gynna barnets utveckling och lärande? 

 

 Kan det finnas faktorer som påverkar huruvida ni ger er ut på en planerad 

aktivitet eller väljer att stanna på förskolan? Vad/vilka i så fall?  

 

 Hur planerar du aktiviteter utefter årstiden? Gör ni aktiviteter anpassade 

för väderförhållandet? 

 

 Vilka aktiviteter har du anordnat för barngruppen genom planerade 

aktiviteter i form av utflykter utanför förskolegårdens område? 

 

 Hur ofta anordnar du planerade aktiviteter med barngruppen, i form av 

utflykter utanför förskolegårdens område? 

 

 Hur stort inflytande ger du barnen i de planerade aktiviteterna och i 

utflykterna? 

 

 Ser du någon skillnad på att bedriva utflykter beroende på barngruppens 

ålder? 

 

Huvudfråga: 

 

 Hur uppfattar förskollärare planerade utflykter utanför förskolegårdens område, i 

relation till naturliv? 

 

Följdfrågor: 

 

 Vilka fördelar kan du som förskollärare se med utomhusmiljön till 

skillnad från inomhusmijön? 

 

 Vilka svårigheter kan du som förskollärare se med att planera aktiviteter 

i utomhusmiljö till skillnad för inomhusmiljön? 

 

 Vilken attityd har du till utomhuspedagogik? Varför? 

 

 Ser du någon fördel till att bedriva utomhuspedagogiken genom utflykter 

utanför förskolegårdens område? 
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 Ser du några nackdelar med att bedriva utomhuspedagogiken genom 

utflykter utanför förskolegårdens område? 

 

 Känner du dig trygg med att bedriva utomhuspedagogik? Har du 

tillräckligt med kunskaper kring området? Finns det möjlighet att få 

vidareutbildningar inom området om det önskas? 

 

 Anser du att utomhuspedagogiken bör ha en större roll i förskolans 

läroplan? Varför/varför inte? 
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Bilaga B – Informationsbrev 

 
Hej! 

 

Vi heter Jenny Ljunggren och Robin Tolgén och vi studerar sista terminen på 

Linnéuniversitetet, där vi studerar till förskollärare. Vi har valt att göra ett självständigt 

arbete tillsammans där vi vill undersöka förskollärares roll och förhållningssätt i relation 

till utflykter, utanför förskolegårdens område. Vi kommer att genomföra en personlig 

intervju med dig där vi ställer frågor utifrån vårt ämnesområde. Du kan när som helst 

välja att avbryta intervjun. Under intervjun kommer samtalet att spelas in och detta 

material kommer i sin tur att behandlas konfidentiellt. Det innebär att inget av det 

insamlade materialet kommer att kunna kopplas till dig. Vi använder även oss av fiktiva 

namn i vår studie för att säkra din anonymitet. 

 

Vi bifogar även med de frågeställningar som vi kommer att ställa i samband med 

intervjun.  

 

Tack på förhand! 

 

 

Jenny Ljunggren & Robin Tolgén 

 

Mail: jl22ri@student.lnu.se eller rt222ck@student.lnu.se 
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