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Abstract:  
Studiens syfte var att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar kring barns 

lärande i utomhusmiljön. Den metod vi använt oss av för att undersöka detta är enskilda, 

halvstrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Intervjusvaren analyserades och tolkades 

med hjälp av ett utvecklingspedagogiskt perspektiv.  

Förskollärarna ser positivt på användandet av utomhuspedagogik i förskolan. Det finns många 

olika områden som barn kan utveckla och lära inom i utomhusmiljön. De områden som 

framkommer i studien är matematik, motorik, normer och värden, naturvetenskap och teknik 

samt språk. Studien belyser även förskollärarnas resonemang om hur barn lär i 

utomhusmiljön. De framträdande sätten är genom kommunikation, intresse, lek och att 

utforska. Förskollärarnas roll påpekas också ha en stor betydelse för barns lärande i 

utomhusmiljön. Förskollärarnas viktigaste uppgifter och den vi funnit vara allra viktigast är 

att vara närvarande samtidigt som de också måste ta hänsyn till de risker som finns i 

utomhusmiljön. 
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1 Inledning  
Friluftsfrämjandet (2017) menar att när lärandet sker i naturen växer barns intresse och 

hjärnans tillväxt stimuleras. Vidare betonar Friluftsfrämjandet att barn som vistas utomhus 

blir mindre sjuka och får högre koncentrationsförmåga. Detta anser vi skapar frågor kring hur 

verksamheten i förskolan kan använda sig av utomhusmiljön. Även Nordiska 

näringsrekommendationer (Livsmedelsverket 2012 s. 28) beskriver att barn bör röra på sig 

minst en timme om dagen eftersom fysisk aktivitet förebygger till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar och benskörhet. Vi menar att om det finns sådana positiva effekter av att barn 

får vara utomhus så borde detta vara en viktig del av arbetet på förskolan. Ohlsson (2015 s. 

19) menar att barn lär sig bättre och mår bättre då de vistas i naturen, och att det därför är de 

vuxnas uppgift att se till att barnen ges möjlighet att ta del av det naturen har att erbjuda. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2016 s. 11) står det att en av arbetslagets uppgifter är att 

skapa förutsättningar för barnen att bekanta sig med sin närmiljö och vi menar för att uppfylla 

detta krävs det att förskoleverksamheten spenderar tid utomhus i närmiljön.  

Som vi beskrivit finns det positiva effekter av att använda utomhusmiljön som lärandemiljö. 

Trots detta är vår uppfattning från vikariat och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 

förskolan att den största delen av det pedagogiska arbetet på dessa förskolor sker inomhus. 

Därför är vi intresserade av att få djupare kunskap om hur förskollärare resonerar kring 

utomhusvistelsen. Även läroplanen för förskolan betonar att “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” (Skolverket 2016 s. 7). Därför 

vill vi undersöka hur förskollärare ser på barns lärande i utomhusmiljön. Vi anser att fler 

förskollärare bör få möjlighet att få ta del av hur andra förskollärare resonerar för att nya 

tankar ska väckas och därmed få möjlighet att kunna arbeta mer aktivt med barns lärande i 

utomhusmiljön.  
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2 Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar 

kring barns lärande i utomhusmiljön. 

2.2 Frågeställningar 

• Vad anser förskollärarna att barnen kan lära och utveckla i utomhusmiljön?  

• Vilken betydelse anser förskollärarna att utomhuspedagogik har för barn i förskolan? 

• Vilken roll anser förskollärarna att de har under utevistelsen? 

3 Bakgrund 

I inledningen av det här avsnittet beskrivs vad utomhuspedagogik är och sedan ges en 

historisk tillbakablick på synen på barns lärande i förhållande till naturen. Avslutningsvis 

beskrivs hur aktuella styrdokument för förskolan behandlar utomhusvistelse och barns 

lärande.  

3.1 Vad är utomhuspedagogik?  
I nationalencyklopedin förklaras begreppet utomhuspedagogik, “pedagogik som utgår från 

platsens betydelse för lärandet” (Nationalencyklopedin 2017). Utomhuspedagogiken bedrivs 

genom ett samspel mellan verkliga upplevelser och teoretiskt lärande där den största delen av 

undervisningen är förlagd utomhus, vilket också gör att eleverna rör sig mer och detta anses 

ofta positivt för hälsan (Nationalencyklopedin 2017). Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012 s. 

155-156) beskriver att utomhusmiljön ger barnen omväxlande och omfattande möjligheter till 

rörelse vilket författarna beskriver som viktigt för barnens hälsa och motorik. Vidare 

understryker författarna att det är viktigt att pedagogerna också medverkar i barnens lek för 

att också utomhusaktiviteterna ska vara en del av den pedagogiska verksamheten. Ericsson 

(2009 s. 22) beskriver utomhuspedagogiken som ett viktigt verktyg för att ge barnen 

möjlighet till att lära på olika sätt eftersom det ger omväxling. Författaren beskriver att 

utemiljön ger möjligheter till att upptäcka och förtydliga konkreta saker jämfört med att i 

inomhusmiljön se modeller eller bilder av dessa.  
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3.2 Historisk tillbakablick  
Naturen och utomhusmiljöns betydelse för barns lärande har diskuterats och ansetts viktig 

sedan en lång tid tillbaka. Vi vill därför ge en kort historisk sammanfattning på hur några 

personer inom pedagogiken sett på barns utveckling, lärande och naturens betydelse för detta.  

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) skrev flera böcker om uppfostran men den mest kända är 

Émile ou de l’éducation, där han skrev om uppfostran och utvecklingen hos barnet Émile 

(Simmons-Christenson 1997 s. 52). Rousseau menade att under barnets första period i livet är 

kroppen, sinnena och känslorna viktiga, och han ansåg därför att uppfostran ska ske genom 

miljön omkring barnet. För Rousseau var frihet för barnet viktigt och barnet skulle inte 

utsättas för sträng lydnad utan uppfostran skulle ske genom att barnet själv fick utforska sin 

omvärld, samtidigt som det var viktigt med kärlek och omvårdnad för barnet (Simmons-

Christenson 1997 s. 53-54).  

Friedrich Fröbel (1782-1852) inspirerades av Rousseau och när han introducerade 

kindergarten förändrades förskolepedagogiken. Fröbel menade att det inte skulle handla om 

omvårdnad utan han tyckte att det var viktigt att ta tillvara på barns naturliga utveckling 

(Simmons-Christenson 1997 s. 100). För Fröbel var natur, matematik och naturvetenskap 

viktigt (Vallberg Roth 2011 s.28). En släkting till Fröbel, Henriette Schrader-Breymann 

fortsatte arbetet med kindergarten efter Fröbels död. Hon ägnade mycket tid åt att ta fram 

planer för kindergarten i skrift. Där framkom bland annat att barnen skulle vistas mycket i 

naturen och trädgårdsmiljö (Simmons-Christenson 1997 s. 113). Schrader-Breymann startade 

också en utbildningsanstalt i Berlin vid namn Pestalozzi-Fröbelhaus. På denna anstalt gick 

Maria Moberg i början på 1900-talet, som sedan tillsammans med sin syster startade både ett 

seminarium och barnträdgårdar i Sverige som var inspirerade av fröbelpedagogiken (Tallberg 

Broman 2010 s. 23).  

Ytterligare en person som inspirerats av Fröbel är John Dewey (1859-1952). Dewey menade 

att det var viktigt att ta tillvara på barns nyfikenhet och skaparglädje. Hans pedagogik 

grundade sig i att barn skulle få lära sig saker genom att själva göra saker utifrån sina 

intressen (Simmons-Christenson 1997 s 123-124). Dewey skapade därigenom det berömda 

uttrycket learning by doing. Dewey menade även att det var barnen som skulle vara 

utgångspunkt för lärandesituationer (Simmons-Christenson 1997 s. 124). Dewey (2004 s. 94-

100) betonade också att barn bör få förståelse för hur världen runt omkring dem hänger ihop 

med lärandet och den utbildningen de får i skolan. Han menade att det var viktigt att dra nytta 
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av den miljö och natur som finns omkring barnet och använda den fakta och de möjligheter 

som finns där för att utvidga barnets kunskap och utveckling.  

3.3 Styrdokument 
Den här studien har fokus på barns lärande i utomhusmiljön. Lärandet har inte alltid varit lika 

viktigt i förskolan som det är idag. Barnstugeutredningen, en arbetsgrupp som på 1970-talet 

gav ut två böcker efter diskussioner om innehållet i förskolan. Dessa två böcker fick stor 

betydelse då de innehöll ståndpunkter och idéer om hur förskolan skulle designas (Simmons- 

Christenson 1997 s. 245). I den ena av Barnstudieutredningens (1972) böcker, Förskolan, 

framkom att barnen skulle få vistas både inomhus och utomhus. I båda böckerna framkom 

vikten av omsorg medan lärande inte fick någon större plats (Vallberg Roth 2011 s. 175). 

Under 90-talet försvann begreppet barnomsorg och ersattes med begreppet förskola, vilket 

gjorde att den pedagogiska delen av verksamheten fick större plats än omvårdnadsdelen. År 

1996 började förskolan tillhöra skolorganisationen och år 1998 kom den första läroplanen för 

förskolan som sedan också reviderats år 2010 och 2016. 

Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som vilar på en demokratisk värdegrund och den 

innehåller mål som förskolan ska sträva efter att barn uppnår (Riddersporre 2010 s. 211). 

Författaren skriver vidare att vilket tillvägagångssätt som ska användas för att uppnå målen 

inte står utskrivet i läroplanen utan vilka pedagogiska metoder som kan användas är upp till 

pedagogen att välja.  

I läroplanen för förskolan står det att “ Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” (Skolverket 2016 s. 6). Det betonas 

också att barnen ska få möjlighet att både inomhus och utomhus få utlopp för sina egna idéer 

och fantasier i lek och lärande. Samtidigt belyses också att det är förskollärarens ansvar att se 

till att barnen får chans till lärande och utveckling i förskolan (Skolverket 2016 s. 11). Vidare 

framkommer att “utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket 2016 s.7). 

Barnkonventionen, som innehåller mänskliga rättigheter för barn, är ett avtal som Sverige 

skrivit på. Där står bland annat att “Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning 

ska syfta till att  

• utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och 

psykisk förmåga 
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• utveckla respekt för naturmiljön” (Barnkonventionen 2009).  

Att utveckla barns fysiska och psykiska förmåga är något som också beskrivs i Läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2016 s. 9), där ett av målen betonar att barn ska få möjlighet att 

utveckla sina fysiska förmågor samt förståelse för att det är viktigt att vårda sin hälsa. 

Läroplanen för förskolan belyser även att barn ska utveckla respekt för naturmiljön, 

“Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. (...) Förskolan ska medverka 

till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin 

delaktighet i naturens kretslopp” (Skolverket 2016 s. 7). Dessa mål skulle kunna gynnas av att 

den pedagogiska verksamheten bedrivs utomhus så att barnen får komma i kontakt med 

naturen i sin närmiljö.  

4 Forskningsbakgrund 
I det här avsnittet ges en översikt av tidigare forskning som belyser utomhuspedagogik på 

olika sätt. Den forskning som använts är avhandlingar och vetenskapliga artiklar. I sökning av 

forskning har databaserna Libris och Eric via Högskolan Dalarnas bibliotekskatalog och 

Avhandling.se använts. De sökord som brukats i olika kombinationer är: förskol*, utomhus*, 

preschool*, outdoor* och teacher*. 

Forskningsbakgrunden är indelad i två rubriker. Inledningsvis beskrivs utomhuspedagogikens 

utmärkande drag därefter följer pedagogers syn på barns lärande i utomhusmiljön. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning samt vad vi ämnar bidra med genom denna studie.  

4.1 Utomhuspedagogikens utmärkande drag 
Sjöstrand Öhrfelt (2015) har i en studie haft syftet att “diskutera och problematisera den 

idealiserade bild av utomhuspedagogik och uteförskola som jag [författaren] menar föreligger, i 

relation till yngre barn” (s. 19). Sjöstrand Öhrfelt (2015 s. 64) har använt två texter som empiri, 

Naturförskola och Ute på dagis, dessa har författaren analyserat och jämfört. I studien belyste 

Sjöstrand Öhrfelt (2015 s. 16) att det var i slutet på 90-talet som utomhuspedagogiken blev en 

naturlig del av arbetet i förskolan. Tidigare fanns bilden av utomhuspedagogik som stöttande 

särskilt för barns kreativitet och fantasi i lek, och Sjöstrand Öhrfelt (2015 s. 117) menade att idag 

betonas stimulering av lärande i utomhuspedagogiken. Författaren fann även att fysiska 

upplevelser var viktiga för att aktivera alla sinnen, då det anses stärka förmågan att lära. Även 

Jørgensen (2014 s. 70) belyste i sin studie att barnens kropp och sinnen är viktiga när de upplever 
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saker och skapar mening utomhus. Enligt Szczepanski (2008 s. 51) var fysiska upplevelser och 

stimulering av sinnena också något som lärare betonade som viktigt för barns lärande.  

Szczepanski (2008 s. 10) har i en studie haft syftet att analysera och belysa hur lärare i Sverige 

uppfattar utomhuspedagogikens utmärkande drag. I sin avhandling har Szczepanski (2008 s. 12) 

diskuterat vad lärare i grundskolan, förskoleklass till årskurs 6, anser om utomhuspedagogikens 

möjligheter och utmärkande drag. Författaren har delat in utomhuspedagogiken i tre perspektiv; 

plats-, miljö- och kroppsperspektiv och har använt sig av dessa tre perspektiv för att 

systematisera materialet och analyserat det med hjälp av olika teorier. Utifrån platsperspektivet 

menade Szczepanski (2008 s. 51) att lärarna ansåg att det var viktigt att knyta an elevernas 

teoretiska lärdomar till verkligheten och att det gav möjlighet till ämnesintegration. Utifrån 

miljöperspektivet menade författaren att det även här till stor del handlar om att 

verklighetsanknyta lärandet, trots att detta perspektiv inte var lika tydligt som platsperspektivet. 

Vidare beskrev Szczepanski (2008 s. 51) att något som lärarna i de båda artiklarna betonade var 

vikten av kroppsrörelse för lärande, alltså det författaren kallar kroppsperspektivet. Med 

anknytning till kroppsperspektivet var även sinnliga upplevelser något som lärarna poängterade 

hade en viktig roll för elevernas lärande och hälsa (Szczepanski 2008 s. 51). Vidare betonade 

lärarna den fysiska aktiviteten som viktig då de menade att kroppsrörelse visat sig viktig för 

elevernas koncentration och därmed även för deras lärande (Szczepanski 2008 s.44).  

De hinder som Szczepanski (2008 s. 51-52) pekade på är framförallt didaktiska avväganden. 

Flera av lärarna sa sig ha problem med frågor som hur, varför och när lärandet i utomhusmiljön 

skulle äga rum. Andra hinder var att stora elevgrupper kunde försvåra lärandet utomhus, att 

eleverna inte hade kläder för utomhusvistelse, samt att eleverna inte förstod att det var ett 

lärandesammanhang då undervisningen flyttades ut ur klassrummet.  

Berkhuizen (2014 s. 94), som riktat sina studier mot de yngre barnen i den svenska förskolan, 

betonade pedagogens roll som viktig för barns lärande. Författaren fann att det var av stor 

betydelse att pedagogerna engagerade sig i samspelssituationer med barnen för att möjliggöra 

lärande. Berkhuizen (2014) har i sin studie som övergripande syfte att “studera, och hitta begrepp 

för att kunna analysera, möjligheter för de yngsta förskolebarnen att ingå i olika 

språkutvecklande samspelssammanhang på förskolegården” (s. 8). I studien har Berkhuizen 

(2014 s. 35-36) använt sig av observationer i form av fältanteckningar och videofilmning. 

Studien visade att de samspelssituationer som de yngsta barnen deltog i på förskolegården varade 

längre när pedagogerna var närvarande. Berkhuizen (2014 s. 92) beskrev att 
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samspelssituationerna ofta upphörde om pedagogen gick därifrån och att pedagogerna på 

förskolan också påpekar detta. Berkhuizen (2014 s. 94) menade därför att det var viktigt att 

pedagogen som deltar i en samspelssituation har god uppsikt över förskolegården för att inte 

behöva lämna en situation som kan mynna ut i ett lärande.  

4.2 Pedagogers syn på barns lärande i utomhusmiljön 
Enligt Sjöstrand Öhrfelt (2015 s. 118) har synen på utomhuspedagogiken ändrats på tämligen 

kort tid. Författaren menade att förändringen skedde någon gång mellan slutet av 90-talet och år 

2011. Tyngdpunkten flyttades från lek och kreativitet, till som det är nu, ett skolförberett barn där 

förskolan har fokus på lärande och ämnesinnehåll.  

I en artikel beskrev Norðdahl och Jóhannesson (2016 s. 395) om hur lärare och förskollärare 

ser på utomhusmiljöns betydelse för barns lärande. Studien genomfördes på Island. Norðdahl 

och Jóhannesson har i studien intervjuat lärare och förskollärare som deltagit i ett projekt om 

utbildning för hållbar utveckling. I studien framkom det att både lärarnas och förskollärarnas 

tolkning av utomhusmiljö för lärande, var platser utanför skolgården och förskolegården. 

Platser som förskollärarna tog upp var åkrar, havsstränder, skogar och lekparker i området 

(Norðdahl & Jóhannesson 2016 s. 397). De som deltog i studien menade att barnen fick 

sensoriska erfarenheter av att känna och uppleva verkliga föremål i utomhusmiljön som de 

inte kunde tillägna sig inomhus. De ansåg även att en viktig aspekt för lärande var 

kommunikationen runt de upptäckter och upplevelser barnen får i utomhusmiljön (Norðdahl 

& Jóhannesson 2016 s. 401). I Szczepanskis (2008 s. 43) studie menade lärarna att ämnen 

som hälsa, rörelse, matematik, språk, biologi, hållbar utveckling, med mera är områden som 

med fördel kan behandlas utomhus för att utveckla elevernas förståelse och lärande.  

Norðdahls och Jóhannessons (2016 s. 401) studie visade också att lärare och förskollärare 

anser att de måste ta hänsyn till risker som kan uppkomma vid utomhusaktiviteter. Risker som 

författarna till exempel nämner är att barnen kan skada sig på gården eller bränna sig då de 

gör eld i en eldstad. I första hand ser förskollärarna ändå det som ett tillfälle att lära barnen 

hantera riskerna i utomhusmiljön. Förhållningssättet gentemot risker var något som Norðdahl 

och Jóhannesson (2016 s. 402-403) jämförde med andra studier och en tänkbar förklaring till 

det var, enligt författarna, att kulturen i de nordiska länderna innefattar mycket 

utomhusvistelse. Vidare pekade resultaten på att utomhusmiljön kan uppmärksamma barnen 

på deras möjligheter till att påverka och förändra samhället, i detta fall kunde barnen vara med 



 

8 
 

och påverka utformning av skolgården eller förskolegården. Resultaten visade även att 

lärande utomhus kan påverka hur barnen förhåller sig till hållbar utveckling.  

4.3 Sammanfattning 

I Sjöstrand Öhrfelts (2015) studie framkommer att utomhuspedagogiken på senare tid blivit 

mer lärandefokuserad, mot att tidigare haft fokus på lek. I den tidigare forskningen belyses 

även att fysisk aktivitet, kommunikation och användning av kroppsrörelse och 

sinnesstimulering är viktiga för barns lärande i utomhusmiljön, samt att utomhusmiljön ger 

möjligheter till att verklighetsanknyta lärandet. I Berkhuizens (2014) studie framhålls också 

vikten av att pedagoger är närvarande i samspel med barnen.  

Den forskning som finns belyser hur och vad barn kan lära genom användning av 

utomhuspedagogik, dock är mycket inriktat mot lärare och äldre barn. Vi anser att det finns ett 

glapp i den forskning vi tagit del av, kring förskollärarens roll i barnens utveckling och 

lärandet utomhus men också hur förskollärare ser på utomhuspedagogik. Vi kan, genom vår 

studie, bidra med en inblick i hur sex förskollärare ser på sin uppgift att ge barnen 

förutsättningar för utveckling och lärande i utomhusmiljön.  

5 Teoretisk utgångspunkt  
I den här studien har vi valt ett utvecklingspedagogiskt perspektiv som teoretisk 

utgångspunkt. Vårt syfte är att få fördjupad kunskap om hur sex olika förskollärare resonerar 

kring barns lärande i utomhusmiljön. Vi menar att ett utvecklingspedagogiskt perspektiv och 

begreppen lärandets objekt, lärandets akt, erfarande, variation och förskollärarens roll kan 

hjälpa oss att få syn på lärandeaspekten i det som framkommit i vår undersökning. De 

begrepp som presenteras i det här avsnittet ämnar vi att använda i studiens analys.  

5.1 Utvecklingspedagogik 
I utvecklingspedagogiken, en teori som Ingrid Pramling Samuelsson tagit fram, ligger fokus 

på att få barnen att reflektera kring sitt eget lärande och tänkande, samt att skilja på lära att 

och lära hur (Jensen 2013 s. 93). Inom utvecklingspedagogiken handlar det om att skapa 

möjligheter så att barns lärande kan tydliggöras både för barnen själva och för människor 

omkring dem och därmed blir kommunikationen viktig (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2014 s. 59). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 60) menar att 

kommunikation och en förmåga att tolka och förstå det barnen säger är viktigt för att få 
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tillgång till barns världar. Författarna har utifrån fenomenografin1 skapat tre grundstenar i 

förskolepedagogiken, dessa tre är:  

• Att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala. 

• Att få barn att tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt. 

• Att ta till vara mångfalden av barns idéer. (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2014 s. 60).  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 60) belyser att utvecklingspedagogiken 

har en medveten ambition om vad barnen ska utveckla, alltså ett tydligt fokus på vart man vill 

komma. Detta menar vi kan hjälpa oss att synliggöra hur förskollärarna ser på barns lärande i 

resultatet av studien.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 49) belyser att leken är något som är 

viktigt för barn och i den så sker ett lärande hela tiden. Lärandet sker både genom att de lär av 

varandra men också tillsammans. Författarna menar vidare att i barns lek kan ett spontant 

lärande ske eftersom barnen i leken får öva på att ta andras perspektiv och argumentera. 

Enligt författarna gör detta att barnen får möjlighet att bli medvetna om sina egna tankar 

vilket är viktigt ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. När Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014 s. 54-56) beskriver lek använder de samma begrepp som när de 

beskriver lärande. Detta menar Jensen (2013 s. 94) är ett av argumenten som finns för att visa 

att lek och lärande hör ihop.  

5.2 Begrepp 
Två begrepp som används inom utvecklingspedagogiken är lärandets objekt och lärandets 

akt. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 22) förklarar att lärandets objekt 

innebär vad barnet ska lära sig, alltså vilken kunskap eller förmåga barnet ska utveckla. Detta 

innebär att det i förskolan är möjligt att ha olika innehåll i undervisningen trots att det barnen 

ska lära inte förändras. Vidare förklarar författarna att lärandets akt är hur barn lär sig saker, 

alltså på vilket sätt. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 198) menar att här 

kan förskollärare bidra till barnens lärande genom att kommunicera med barnen kring det de 

                                                           
1 Fenomenografin är en forskningsmetod som beskriver hur olika fenomen uppfattas (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson 2014 s. 58). 
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gör, ha ett tillåtande förhållningssätt så att barnen får möjlighet att erfara saker och dessutom 

utmana barnen till att försöka ta andras perspektiv och se saker på nya sätt.   

Ett annat begrepp som används inom utvecklingspedagogiken är erfarande. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 73) menar att erfarande inom 

utvecklingspedagogiken syftar till att barn får uppleva saker med hela kroppen. Författarna 

påpekar att det inte enbart syftar till den erfarenhet barnen har sedan tidigare utan att det 

också kan beskrivas “som att se, uppfatta, urskilja eller förstå något, så som det framträder i 

barnets medvetande” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014 s. 73). Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 77) menar att barn som erfarit en variation av 

olika saker också har lättare att förstå det de ser och kan se ett samband mellan dessa.  

Vi vill också lyfta fram begreppet variation. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014 s. 91, s. 96) beskriver att variation är viktigt för att barnen därigenom får prova på 

många olika sätt att lära, och de får se många olika sätt att göra saker på och använda alla 

olika sinnen för att få ett bredare perspektiv. Variation ger barnet möjlighet att urskilja saker, 

att uppleva och se en mångfald samt blir redo för att ställas inför nya utmaningar (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2014 s. 97). 

I beskrivningen av de begrepp vi presenterat ovan betonar Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014 s. 94, s. 198, s. 214) vad förskolläraren behöver tänka på för att stimulera 

barns lärande. Därför har vi valt att använda förskollärarens roll som ett ytterligare begrepp. 

Som vi ovan nämnt betonar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 198) vikten 

av att förskollärare kommunicerar med barnen, utmanar dem och försöker få dem att ta andras 

perspektiv för att stödja deras utveckling. Författarna menar att detta ger barnen möjlighet att 

bli medvetna om sitt eget tankesätt och lärande. En annan viktig uppgift för förskolläraren 

som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 211) belyser är att rikta barnens 

intresse mot det som förskolläraren vill att barnen ska få förståelse för eller utveckla.  

6 Metod 
I det här avsnittet beskrivs den metod som använts vid undersökningen, vilket urval som 

gjorts, vilka etiska aspekter som beaktats, hur vi gått tillväga i genomförandet, vilka aspekter 

som beaktats för att öka studiens kvalitet samt hur analysen skett.  
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6.1 Undersökningsmetod 
Vi har utgått från vårt syfte att få fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar kring 

barns lärande i utomhusmiljön och valde därmed kvalitativa intervjuer som 

undersökningsmetod. Metoden kvalitativ intervju är ett samtal kring ett i förväg valt ämne och 

det är intervjuaren som ser till så samtalets ämne hålls i fokus, samtidigt som det är viktigt att 

inte ställa ledande frågor (Kihlström 2007 s. 48). Kvalitativa intervjuer kan användas för att 

försöka förstå saker utifrån respondentens perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014 s. 17). Kvale 

och Brinkmann (2014 s. 45) menar att en kvalitativ intervju kan vara både strukturerad och 

halvstrukturerad och vi valde att utgå från halvstrukturerad intervju. Författarna förklarar 

vidare att den halvstrukturerade intervjun liknar ett vardagssamtal men att den har ett syfte 

och en speciell teknik som gör att den blir halvstrukturerad då den inte är ett öppet 

vardagssamtal och inte heller ett stängt formulär. Metoden fokuserar istället på teman och det 

är ett sätt att försöka förstå respondentens perspektiv. Vi valde att göra en intervjuguide med 

intervjufrågor som gjordes utifrån våra frågeställningar. Dessa intervjufrågor användes som 

stöd för att hålla sig till syftet, men beroende på respondenternas svar kunde följdfrågor i 

vissa fall ställas. Kvale och Brinkmann (2014 s. 45) förklarar vidare att intervjusvaren 

vanligtvis skrivs ut i text och det är den utskrivna texten av inspelningen som sedan ska 

analyseras.  

6.2 Urval 
I urvalet ska hänsyn tas till vilka som ska ingå undersökningsgruppen. Vid kvalitativ intervju 

bör respondenten ha kunskap och erfarenhet inom ämnet (Kihlström 2007 s. 49). Kihlström 

(2007 s. 49) menar också att om respondenten kan berätta utifrån egna erfarenheter blir svaren 

mer trovärdiga. Vi valde därför att intervjua sex utbildade förskollärare, och antalet beslutades 

efter diskussionen kring vad som var rimligt att genomföra utifrån en tidsaspekt och vad som 

skulle behövas för att få tillräckligt med material.  

Respondenterna har olika lång erfarenhet av förskolläraryrket, från 2 till 30 år. Vissa har alltså 

gått förskollärarutbildningen för längesedan medan andra mer nyligen genomfört 

utbildningen. Respondenterna arbetar även med barn i olika åldrar, vissa med syskongrupper 

från 1 till 5 år, och andra med åldersindelade grupper. Urvalet har varit ett medvetet val av oss 

för att få så bred bild som möjligt av hur förskollärare ser på ämnet.  

Förskollärarna som deltagit i studien har vi valt att ge fiktiva namn av hänsyn till etiska 

aspekter. Fortsättningsvis kommer förskollärarna att heta Anna, Bea, Cecilia, Denice, Emma 
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och Felicia. Vi menar att förskollärarnas erfarenhet kan ha betydelse för de svar vi fått i 

intervjuerna, därför ger vi också här en ungefärlig bild av hur länge var och en har arbetat som 

förskollärare. Några av förskollärarna har även arbetat som barnskötare innan de utbildade sig 

till förskollärare. Anna har arbetat som förskollärare i ungefär 2 år och arbetar på en 

avdelning där barnen är 1-3 år gamla. Bea har arbetat i ungefär 25 år och arbetar på en 3-5 års 

avdelning, Cecilia har arbetat i 3 år och arbetar på en avdelning med barn som är 3-5 år 

gamla. Denice har arbetat i ungefär 30 år och arbetar på en avdelning med 4-5 åringar. Emma 

och Felicia har arbetat som förskollärare i ungefär 4 år och arbetar båda två på avdelningar 

där barnen är 1-5 år gamla. 

De flesta av respondenterna var kända av oss sedan tidigare, ingen av oss har däremot någon 

närmare relation med respondenterna. Kihlström (2007 s. 50) menar att om respondenten är 

någon den som intervjuar känner, kan det bli svårt att vara allvarlig och professionell under 

intervjun. Relationen till respondenterna skulle i vårt fall kunna beskrivas som ytlig. Två av 

förskolorna som intervjuerna genomförts på har vi lite erfarenhet av sedan tidigare. Våra egna 

uppfattningar och värderingar av förskolorna har vi strävat efter att bortse från i studien 

eftersom det är förskollärarnas åsikter vi vill ta del av och därför bör inte resultatet påverkas i 

någon större utsträckning.  

En valmöjlighet vi funderat på var att vända oss till uteförskolor för att få förståelse för hur 

förskollärare på en sådan arbetsplats resonerar kring barnens lärande utomhus, men vi valde 

bort detta för att vi ville få förståelse för hur förskollärare på förskolor utan den inriktningen 

resonerar. Detta eftersom att det är vanligare med förskolor utan utomhusinriktning. På 

uteförskolor spenderas i stort sett hela dagarna utomhus vilket borde medföra att lärandet sker 

utomhus. Vi ville därför skapa djupare förståelse kring hur förskollärarna på förskolor som 

spenderar tid både utomhus och inomhus resonerar kring utomhuspedagogik.  

6.3 Etiska aspekter 
Idag finns etik som utgångspunkt i nästan allt som rör människor och etiska eftertankar styr 

det mesta vi gör (Björkdahl Ordell 2007 s. 21). Vi har därmed gjort etiska ställningstaganden i 

vår studie. I studien har vi utgått från God forskningssed från Vetenskapsrådet (2017) samt de 

forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002). De som deltar i forskning ska skyddas, och detta kallar 

Vetenskapsrådet (2017 s. 13) för individskyddskravet. Individskyddskravet kan delas upp i 

fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 6). Dessa har vi utgått ifrån då vi gjort våra etiska 

överväganden. Nedan redogör vi för hur vi har tagit hänsyn till vart och ett av kraven.  

Informationskravet har tillgodosetts genom att vi i ett informationsbrev (se Bilaga 1), 

informerat deltagarna i studien om studiens syfte och hur den kommer att användas samt att 

de när som helst, utan anledning kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002 s. 7-8). 

Vid intervjutillfället tillfrågades respondenten om den läst igenom informationsbrevet och 

fick sedan ge sitt skriftliga godkännande till deltagande. På det viset tog vi hänsyn till 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 9).  

I informationsbrevet (se Bilaga 1) informerades respondenterna även om 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I brevet beskrevs att inga identiteter kommer att 

röjas och att det insamlade materialet kommer att användas till examensarbetet och förstöras 

då arbetet godkänts (Vetenskapsrådet 2002 s. 12-14).  

6.4 Genomförande 
Som tidigare nämnts skrevs intervjufrågor utifrån studiens frågeställningar (se Bilaga 2), i 

intervjuguiden användes frågeställningarna som rubriker men dessa frågor ställdes inte under 

intervjuerna. När vi hade formulerat intervjufrågorna genomfördes en provintervju för att se 

om intervjufrågorna gav en tillräckligt täckande bild för att kunna användas i resultatet. 

Kihlström (2007 s. 231) menar att vid genomförandet av en provintervju kan svårigheter som 

stöts på undvikas i den kommande studien. Efter provintervjun lade vi till en intervjufråga i 

intervjuguiden som vi ansåg hade betydelse för studiens resultat och provintervjun gav oss 

också en inblick i en ungefärlig tidsåtgång för intervjuerna. Vid genomförandet av 

intervjuerna besökte vi respondenterna på respektive förskola. Respondenterna fick bestämma 

tidpunkt för intervjun för att den skulle passa verksamheten. Alla intervjuer genomfördes i ett 

avskilt rum. Intervjuerna spelades in med hjälp av en app för röstinspelning och den ene av 

oss som genomfört studien ställde frågor, för att inte respondenten skulle bli förvirrad. Den 

andra lyssnade och flikade några enstaka gånger in en följdfråga då denne ansåg att det 

behövdes.  

6.5 Studiens kvalitet  
Enligt Kihlström (2007 s. 231) kan en studies validitet, alltså giltighet, öka om man testar 

metoden för insamlandet av materialet i förväg. Detta gjorde vi genom att göra en 
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provintervju och därmed kunde vi se vilka svårigheter vi kunde komma att ställas inför i den 

riktiga studien och fick möjlighet att försöka undvika dessa. Kihlström (2007 s. 231-232) 

beskriver även att en studies reabilitet, alltså trovärdighet, kan öka genom att den som 

intervjuar har övat på att intervjua vilket också är något som Kvale och Brinkmann (2014 s. 

33) beskriver. Vi har under utbildningens gång genomfört flera intervjuer men vi upptäckte i 

likhet med det Kihlström (2007 s. 232) beskriver att det gick bättre och bättre ju fler intervjuer 

vi genomförde.  

Vi ställdes inför ett dilemma, om vi skulle genomföra intervjuerna var för sig eller 

tillsammans. Enligt Kihlström (2007 s. 232) kan tillförlitligheten öka om det är två personer 

som genomför intervjuerna samtidigt som detta kan medför en obekväm situation för 

respondenten med två personer närvarande. Vi valde dock att genomföra alla intervjuer utom 

en tillsammans för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten för studien. På grund av 

avstånd och tid var det en intervju som inte kunde genomföras av oss båda. Vi uppfattade det 

som att några av respondenterna var nervösa i början av intervjuerna vilket kan ha berott på 

att vi var två som genomförde dem men samtidigt tolkade vi det som att nervositeten försvann 

efter några inledande frågor. Enligt Kihlström (2007 s. 232) ökar även tillförlitligheten och 

trovärdigheten om intervjuer spelas in och detta var ett tillvägagångssätt vi använde oss av.  

Kvale och Brinkmann (2014 s. 310) förklarar att generalisering innebär överförbarhet, om en 

studies resultat kan föras över till andra personer, kontexter eller situationer. Vi anser att 

resultatet för studien inte är generaliserbart, eftersom vi inriktat oss på hur de sex 

förskollärarna resonerar om utomhuspedagogik. Hade vi haft andra eller fler respondenter 

kunde resultatet sett annorlunda ut och eftersom vi gjort en kvalitativ studie har vi inte strävat 

efter ett generaliserbart resultat.  

6.6 Analysprocess  
Efter intervjuerna transkriberades materialet och skrevs ner så ordagrant som möjligt, vissa 

pauser och harklanden utelämnades om de inte ansågs ha betydelse för studiens resultat. 

Kvale och Brinkmann (2014 s. 220) menar att redan när materialet från intervjuerna skrivs ner 

börjar analysprocessen. Trots att vi skrev ner materialet så ordagrant som möjligt omsattes det 

ändå från tal- till skriftspråk. I intervjuerna förekom också ord på dialekt vilka också 

översattes till skriftspråk. 
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När vi läste det transkriberade materialet upptäcktes många intressanta resonemang som inte 

frågeställningarna för studien berörde. Därav omarbetades frågeställningarna i detta skede. 

Det resulterade i att två av frågeställningarna skrevs ihop till en och det tillkom en ny.  

Vi gjorde först en helhetsanalys, läste igenom materialet flera gånger för att få en överblick av 

det insamlade materialet (jfr Malmqvist 2007 s. 124). Som utgångspunkt för analysen har vi 

använt de begrepp från utvecklingspedagogiken som vi tidigare beskrivit, lärandets objekt, 

lärandets akt, erfarande och variation samt förskollärarens roll. Malmqvist (2007 s. 131) 

menar att resultaten måste sättas i en kontext för att öka förståelsen för dem. Genom att 

använda oss av begreppen från utvecklingspedagogiken kunde vi sätta resultatet i en sådan 

kontext. Materialet från intervjuerna kategoriserades utifrån de olika begreppen och inom dem 

fann vi också olika teman, vilket Malmqvist (2007 s. 124) förklarar är information som 

upprepas. Denna process kallar Thornberg och Forslund Frykedal (2015 s. 48-49) för 

kodning. Författarna förklarar att kodning innebär att ett visst ord, mening eller text markeras 

och ges ett namn som sammanfattar textens innebörd. På det sättet markerade vi liknande 

uppgifter med samma färg för att se vilka teman som vi kunde skapa utifrån intervjusvaren 

(Malmqvist 2007 s. 125, Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s 48-49). Inom kategorin 

lärandets objekt skapade vi temana motorik, matematik, normer och värden, språk, 

naturvetenskap och teknik. Inom lärandets akt skapades temana kommunikation och 

samarbete, agera och utforska, intresse samt lek. Inom kategorin erfarande och variation 

skapades temat material och miljö.  

7 Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras studiens resultat. Genom att använda begrepp från det teoretiska 

perspektivet utvecklingspedagogik har resultatet analyserats. Begreppen lärandets objekt, 

lärandets akt, erfarande och variation och förskollärarens roll som beskrivits ovan kommer 

att utgöra huvudrubriker i det här avsnittet, under dessa huvudrubriker har materialet 

kategoriserats i olika teman med tillhörande rubriker. Vi menar att innehållet i dessa rubriker 

även kommer att hjälpa oss att svara på studiens frågeställningar som är:  

• Vad anser förskollärarna att barnen kan lära och utveckla i utomhusmiljön?  

• Vilken betydelse anser förskollärarna att utomhuspedagogik har för barn i förskolan? 

• Vilken roll anser förskollärarna att de har under utevistelsen? 
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Alla förskollärare vi intervjuat arbetar på olika förskolor men spenderar ungefär lika mycket 

tid utomhus. De är utomhus minst en gång om dagen i ungefär 2 timmar.  

I den fortsatta texten kommer förskollärarna som deltagit i studien att benämnas förskollärare, 

pedagoger och respondenter eller med de fiktiva namnen.  

7.1 Lärandets objekt 
I intervjuerna lyfte förskollärarna fram flera områden som de ansåg att barnen kunde utveckla 

utomhus. Dessa kategoriserar vi här som lärandets objekt utifrån Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlssons (2014 s. 22) definition. De lärandeobjekt som tydligt framkom i 

intervjuerna var motorik, matematik, normer och värden, språk, naturvetenskap och teknik, de 

har här fått bilda underrubriker. En förskollärare menade att det finns möjligheter att behandla 

alla läroplanens områden i utomhusmiljön.  

7.1.1 Motorik 

Samtliga respondenter menar att barns motorik är ett framträdande lärandeobjekt utomhus. De 

sammanför detta med utomhusmiljön som de menar har goda egenskaper för att stimulera 

barns motorik. I första hand åsyftas grovmotorik, förskollärarna beskriver hur barnen utomhus 

får möjlighet att gå i olika terränger som till exempel i skogen, uppför och nedför sluttningar, 

klättra och hoppa på stenar och liknande. Två av pedagogerna berättar också om hur de anser 

att utomhusmiljön blir extra viktig för barn som behöver motorisk stimulans, Bea säger: 

Vi har ett barn som har lite dålig motorik, balans och sådär, och för det barnet så är ju all 

miljö ute, är pedagogisk miljö liksom, för lärandet. Att träna och gå i ojämn terräng, gå 

uppför kullen, jättebra träning (…). 

Några respondenter nämner också att barnen får möjlighet att träna balansen genom att till 

exempel cykla. Att barn får motorisk utmaning menar en förskollärare kan medföra att barnen 

kan koncentrera sig och ha bättre fokus vid lärandesituationer inomhus.  

7.1.2 Naturvetenskap och teknik 

Lärandeobjektet som vi valt att kalla naturvetenskap och teknik framkommer i de flesta av 

intervjusvaren. En respondent belyser endast området teknik, där det handlade om bygg och 

konstruktion. I de övriga intervjusvaren nämns både naturvetenskap och teknik i samtalen 

kring barns lärande utomhus. I flera av respondenternas utsagor beskrivs hur barnen och 

förskollärarna utforskar materialet snö men också intresset för djur och växter i naturen. Två 
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av respondenterna nämner att de arbetat med experiment men det framgår inte vilket 

lärandeobjekt som studerats. Felicia berättar att de arbetar med NTA (naturvetenskap och 

teknik för alla), där det finns färdiga aktiviteter att göra: 

(…) vi gjorde snöflingor, vi frös in snöflingorna och sen när vi kom ut så kunde vi se dem 

i verkligheten, jag tog upp telefonen och visade dem, vi pratade om att varje snöflinga är 

unik alltså det finns ingen som är den andra lik så vi tog fram förstoringsglas när vi var 

ute, då fick de uppleva det på riktigt. 

Flera förskollärare beskriver hur de fångar upp saker som barnen hittar och försöker ta reda på 

mer om det, med hjälp av till exempel iPad eller böcker. De utgår då från sådant barnen 

funderar på, det kan till exempel vara vart maskar bor och vad de äter. På en förskola arbetar 

de med odlingar, barnen får plantera och sköta om växterna för att sedan skörda och använda 

skörden. I denna aktivitet menar förskolläraren att barnen får kunskap om bland annat 

kretslopp. Teknik handlar i intervjusvaren om att bygga och främst handlar det om kojbygge, 

förskollärarna berättar om hur barnen bygger kojor i skogen eller på förskolegården.  

7.1.3 Matematik 

Ett annat lärandeobjekt i utomhusmiljön som förskollärarna ansåg betydelsefullt var 

matematik. Inom matematiken kan vi se att de behandlar områden som antal, begrepp, storlek, 

sortering, vikt, volym, former och addition. När det handlade om antal berättade de flesta 

förskollärare om hur barnen räknade olika föremål som de hittat i naturen. Begrepp är något 

som alla respondenter nämner, bland svaren från intervjuerna finns begrepp som till exempel 

lång, kort, tung, stor och liten. När respondenterna berättar om användningen av begrepp 

beskriver de främst hur de själva använder begrepp i samspel med barnen. Inom kategorin 

storlek beskriver många av förskollärarna hur de arbetar med pinnar i olika storlekar och 

jämför längder på dessa. Emma beskriver också hur de sorterade pinnar i olika högar utifrån 

dess längd. Anna berättade om hur de hade samlat kottar och räknat addition med dessa i 

skogen, hon säger även: 

(...) det jag berättade om i skogen nu, det var att jag gav dem uppdrag att hämta 

exempelvis, några barn skulle hämta pinnar som var lika långa som deras underarm eller 

deras överarm eller underbenet eller hela benet, eller att de skulle, fick ett antal kottar 

som de skulle hämta (…).  
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Vikt och volym är begrepp som förskollärarna i första hand kopplar till vattenlek men också 

till sandlådelek. Denice förklarar att former, såsom kvadrat, triangel och cirkel, var något de 

kunde ha som uppdrag att leta efter när de till exempel gick på utflykt. När förskollärarna 

berättar om matematik som lärandets objekt är det till stor del planerade, vuxenstyrda, 

aktiviteter.  

7.1.4 Normer och värden 

Till skillnad från matematiken är normer och värden något som främst tas upp i anslutning till 

den fria leken utomhus och av att enbart vistas i förskolan. Utifrån vad som framkommit i 

intervjusvaren innefattar normer och värden som lärandeobjekt i den här studien många olika 

saker. Begrepp som förskollärarna använder är konflikthantering, demokrati, samarbete, 

bemötande och turtagning. Denice berättar om vad hon anser barn lär av att vara ute på 

gården: 

(…) om man leker någonting i en grupp ja då kanske man måste lära sig turtagning man 

kanske måste lära sig att samarbeta, demokrati- hur ska vi göra för att få den här leken å 

fungera, hur gör ni nu när båda vill ha samma sak? Det finns jättemycket att lära, allt det 

här, normer och värden, att leka överhuvudtaget.  

Gemensamt för alla respondenters utsagor är att samarbete och samhörighet i gruppen nämns 

som ett lärandeobjekt för utomhusvistelse. Konflikthantering, turtagning och det som vi valt 

att kalla bemötande är sådant som förskollärarna menar att barnen lär sig i leken, med 

pedagoger som stöd. Ur demokratisk synpunkt beskriver flera respondenter att barnen får vara 

med och bestämma och komma överens om till exempel regler för aktiviteter eller vilka 

växter som ska planteras. Något som förskollärarna betonar i samband med normer och 

värden är kommunikation och språk mellan barnen och mellan barn och pedagoger.  

7.1.5 Språk 

Språk som lärandeobjekt är något som förskollärarna nämner i anslutning till de flesta andra 

lärandeobjekt som vi funnit i vår analys av respondenternas utsagor. Det handlar om att sätta 

ord på saker barnen gör och introducera nya begrepp. Det kan vara att förtydliga, till exempel 

berättar en förskollärare om ett barn som gräver, där förskolläraren sätter ord på det barnet gör 

och säger “du gräver, du gräver en djup grop”.  
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7.2 Lärandets akt 
Det som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014, s. 22) kallar lärandets akt, alltså 

hur barn lär sig saker, var något som belystes av förskollärarna som deltog i studien. Här 

kategoriseras lärandets akt utifrån fyra teman, kommunikation och samarbete, agera och 

utforska, intresse samt lek.  

7.2.1 Kommunikation och samarbete 

Alla förskollärare nämner kommunikation som viktigt för barns lärande utomhus. Flera av 

förskollärarna belyser att det är viktigt att samtala och kommunicera med barnen utomhus, 

och de som inte nämner det berättar uttryckligen istället om lärandesituationer i 

utomhusmiljön med barnen. I dessa lärandesituationer berättar förskollärarna hur de ställer 

frågor till barnen för att utmana och stimulera deras lärande. Emma och Felicia beskriver 

också hur de använder sig av bilder som stöd i kommunikationen, för att tydliggöra för 

barnen. I princip alla respondenter pekar på hur viktigt det är att tillföra nya begrepp för 

barnen i olika situationer, och bland de förskollärare som arbetar med yngre barn är det också 

vanligt att de sätter ord på det barnen gör i utomhusmiljön. Förskollärarna beskriver hur de ser 

det som sin uppgift, att skapa pedagogiska samtal för att det ska ske ett lärande om föremål 

och företeelser i utomhusmiljön. Cecilia berättar: 

Det är ju otroligt lätt att göra det när man är med barnen. För du ha ju oftast, eller man har 

ju den här läroplanen i ryggraden på något vis, och då så är det väldigt lätt att medvetet 

flika in någonting och någon slags undervisning liksom. 

En respondent, Anna, beskriver hur barnen i en aktivitet kan lära av varandra, hon använder 

då ordet samarbeta. Anna berättar om en aktivitet där barnen ska jämföra olika pinnars längd 

med olika kroppsdelar och hur barnen där tar hjälp av varandra för att lösa uppgiften.  

7.2.2 Agera och utforska 

Det temat inom lärandets akt som vi valt att kalla agera och utforska ligger nära 

sammankopplad med pedagogens roll samt kommunikation och samarbete. 

Kommunikationen som respondenterna nämner kopplas alltid till något barnen gör, alltså ett 

agerande och ofta i ett samspel med pedagogen. Förskollärarna berättar också i stor 

utsträckning om ett utforskande, Anna säger: 

De allra yngsta går mycket och såhär kanske känner på olika saker, smakar på, snö. De 

utforskar ju på ett annat sätt än vad man ser att de lite äldre barnen gör. 
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Just utforskande och undersöka är något som framkommer tydligt i intervjusvaren, inte bara i 

samtal om yngre barnen utan även i resonemang om äldre barn, Felicia säger: 

Vi försöker alltid att vara förberedda, ser barnen ett spår som de vill följa upp så vill vi 

hänga med, vi vill vara förberedda men det är inte så att vi har kunskap om allting, då tar 

vi med oss det och undersöker sen. 

Vi kan också se att när förskollärarna pratar om planerade aktiviteter, som ofta handlar om att 

barnen får uppdrag av olika slag, till exempel att leta former i naturen så handlar lärandets akt 

om att agera. I dessa aktiviteter framgår att det alltid handlar om något barnen ska göra, alltså 

de gör något för att ett lärande ska ske. När det handlar om spontana aktiviteter påtalar 

förskollärarna att det antingen är barnen som hittar saker de undersöker och utforskar som till 

exempel maskar eller spår efter djur och då kan den vuxna vara medforskare. Samtidigt menar 

någon respondent också att det kan vara så att de vuxna får försöka rikta barnens 

uppmärksamhet mot något i till exempel naturen och därigenom fånga barnens intresse.  

7.2.3 Intresse 

Temat agera och utforska går hand i hand med temat intresse, när respondenterna pratar om 

spontana aktiviteter barnen gör och utforskar berättar de också om att de som pedagoger tar 

tillvara på intresset för att skapa ett lärande. Detta syns i det Felicia säger i citatet i temat 

agera och utforska, att de fångar upp det barnen intresserar sig för och vill hänga på och 

undersöka det. Emma talar om att när de till exempel går till skogen brukar de utgå från 

barnens intressen och detta även i planeringen av aktiviteterna som genomförs där. Att ta vara 

på barnens intresse för att skapa lärandesituationer utomhus framkommer tydligt i fem av 

respondenternas utsagor. Bea beskriver tydligt hur hon ser på att intresse kan stå för lärandets 

akt: 

Mycket kunskap får man ju just när man har ett, upptäcker ett intresse, är man intresserad 

av någonting så vill man jättegärna ta reda på så då tror jag att man, att det också fastnar. 

Cecilia påpekar hur hon som förskollärare kan använda barnens intresse i leken för att föra in 

lärande där. Hon berättar om en situation utomhus där de lekte Bockarna Bruse, hon menar att 

genom att följa barnens intresse i leken kan hon medvetet flika in lärande. Detta för oss in på 

nästa tema, lek.  
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7.2.4 Lek 

Vi har använt lek som ett tema inom lärandets akt då det är så den framkommer i analysen av 

intervjusvaren. I alla intervjuer berättar förskollärarna hur de kan använda leken för att 

utveckla och föra in lärande. De flesta förskollärarna berättar hur de kan gå in och vara 

delaktiga i leken för att utmana, stötta och utveckla den medan Denice istället berättar hur hon 

för in lärandet i leken utan att vara delaktig i den: 

Jag tror att jag var duktigare förr med att vara mer delaktig och vara med dom och leka, 

nu är jag nog mer den där som lyssnar och styr upp, vad är det som händer, vad är det 

som sker, hur tänkte du nu, varför gjorde du så, hur ska vi kunna få det här att bli bra? 

Samtidigt berättar också Denice om hur hon ser på barnens lärande i leken: 

(...) om man leker någonting i en grupp ja då kanske man måste lära sig turtagning man 

kanske måste lära sig att samarbeta, demokrati (…). 

Cecilia däremot, berättar hur hon är delaktig i leken utomhus och använder det för att föra in 

lärandet. I situationen med Bockarna Bruse som också nämndes i temat intresse, beskriver 

hon hur hon gick med i leken genom att fråga om hon skulle vara troll när ett barn klampade 

på en bro. När leken sedan startade kunde hon medvetet föra in frågor kring antal och storlek 

på bockarna.  

7.3 Erfarande och variation 
Begreppen erfarande och variation har här fått utgöra en rubrik i analysen då vi anser att de är 

sammankopplade och när vi analyserat materialet från intervjuerna har dessa också berörts i 

ett sammanhang med varandra. Med erfarande och variation som utgångspunkt har vi i 

respondenternas utsagor hittat två teman, material och miljö, men de får här bilda en rubrik då 

de i intervjusvaren framkommit sammankopplade.  

7.3.1 Material och miljö 

Anna och Denice betonar vikten av att använda sig av olika material för att skapa en 

utmanande och stimulerande miljö på förskolegården där barnen får erfara en variation av 

olika saker. Samtidigt är detta något de anser att de i dagsläget inte har men Anna, som precis 

bytt arbetsplats ämnar att tillföra, som hon kallar det, ett mer pedagogiskt material som kan 

skapa ett annat lärande. Både Anna och Denice betonar hur material i utomhusmiljön, och då 

framför allt i skogen, är kreativt och därmed skapar fler förutsättningar, variation, i hur det 
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kan användas. Anna berättar också att hon anser att sådant material ger barnen möjlighet att 

gå in i olika roller: 

För jag upplever oftast att material som vi har inne eller som finns på många förskolor är 

ganska styrda utifrån olika aspekter till exempel genus, eller kön så att, så att det kan 

finnas material som lockar till att gruppera barnen på sätt som kanske inte är så 

möjliggörande för att prova på olika roller. 

Vidare berättar Anna också om hur hon ser det som sin uppgift att intressera och visa barnen 

hur man kan utforska material på olika sätt.  

Felicia berättar också om hur hon ser på hur utomhusmiljön kan användas för att ge barnen 

både erfarenhet och variation. Hon ger ett exempel på hur de först gjort snöflingor inomhus 

för att sedan gå ut och prata om hur varje snöflinga är unik och samtidigt titta på riktiga 

snöflingor med ett förstoringsglas för att barnen skulle kunna uppleva det. Avslutningsvis 

säger Felicia: 

Sen så återkopplade jag det ute och så tänkte jag att det sker ett lärande då eftersom att 

det är viktigt att blanda upplevelser med teori och hela den biten så. 

Även Cecilia påpekar vikten av att barnen ges möjligheter till erfarande i utomhusmiljön: 

Det är ju såhär att en del har ju liksom inte så mycket hemma heller, så, och då betyder 

det ju mycket att få kunna prova saker och utifrån deras perspektiv så är det ju liksom allt, 

jamen, gunga, lekstugan, kullen, sandlådan, alla grejerna som man har (...).  

I intervjusvaren går det även att utläsa att pedagogerna ser som sin uppgift att skapa både 

miljöer och tillföra material som kan tillföra nytt erfarande och variation i barnens lärande i 

förskolans utomhusmiljö.  

7.4 Förskollärarens roll 
Även respondenterna betonar hur de som förskollärare kan stimulera barnens lärande och 

utveckling utomhus. Utifrån det vi beskrivit under begreppen lärandets objekt, lärandets akt 

och erfarande och variation kan vi se att förskollärarna ser det som sin uppgift att skapa 

miljöer och tillföra material, stödja barnen i konflikthantering, ta tillvara på barnens intressen, 

kommunicera och ställa frågor, vara medforskare, vara delaktiga i leken och rikta barnens 

uppmärksamhet mot lärandeobjekt.   



 

23 
 

Denice och Emma beskriver hur de utmanar barnen till att försöka se saker ur andras 

perspektiv. Denice berättar hur hon i ett samtal med ett barn först bekräftar hur hon förstår 

vad barnet menar och sedan förklarar hur hon tänker kring samma sak för att visa att det finns 

olika sätt att se på saker. Emma berättar hur hon försöker få barnen att tänka efter hur andra 

kan reagera och svara på det de säger.  

Alla förskollärare påpekar i intervjuerna hur de genom att vara nära och närvarande i samspel 

med barnen i utomhusmiljön kan ställa frågor och utmana barnen för att stimulera deras 

lärande. Anna berättar till exempel hur förskollärare kan stötta barnens lärande utomhus: 

Det är upp till oss förskollärare eller som personal i förskolan att, vad ska man säga, 

intressera barnen för olika saker i deras utomhusmiljö och lyfta samtal och ta vara på 

tillfällen för lärande. 

Anna berättar också om hur hon anser att det är viktigt att förskolläraren också tillför nytt 

material, framför allt på förskolegården för att skapa nya aktiviteter och utmaningar för 

barnen. Detta är något som också Denice framförallt önskar att hon kunde göra men hon 

påpekar också att de utsatts för väldigt mycket skadegörelse på förskolegården som utgör ett 

hinder för att tillföra sådant material hon önskar. Denice menar att det däremot finns mycket 

att ta tillvara på i närområdet. Alla respondenterna beskriver hur de ser möjligheter i att 

använda sig av utomhusmiljön för att stimulera barnens lärande. De hinder de nämner har 

inget att göra med miljön utan syftar framförallt till tid och att barnen inte alltid har kläder för 

att vara utomhus. Emma ser inga större hinder med att skapa lärandesituationer i 

utomhusmiljön men beskriver sin viktigaste uppgift utomhus så här:  

Jamen det är ju såklart att de får ju inte slå sig och göra sig illa. Och de får inte smita, 

rymma. Det är de här säkerhetsgrejerna som är allra, allra viktigast.  

Som vi ovan beskrivit påpekar alla förskollärare deras roll som viktig för barnens lärande i 

utomhusmiljön. Felicia betonar att hon är en ledare när de är utomhus och hon anser att det är 

väldigt viktigt att skapa rätt förutsättningar för barnen för att de ska få känna att de lyckas.  

7.5 Resultatsammanfattning  
I resultatet kan vi se att de sex förskollärarna anser att barnen kan utveckla sin motorik och 

sitt språk i utomhusmiljön. Förskollärarna anser också att utomhusmiljön ger goda 

möjligheter att lära och utveckla barns förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik 
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samt normer och värden. En av förskollärarna påpekar att alla områden i läroplanen kan 

behandlas utomhus.  

Alla förskollärare som deltagit i studien ser utomhuspedagogik som en möjlighet, en 

förskollärare betonar att det betyder mycket för barnen att de får prova på saker som de 

kanske inte annars får möjlighet till. Materialet i utomhusmiljön anser förskollärarna som 

betydelsefullt då det skapar kreativitet och fler förutsättningar vilket ger barnen erfarande och 

variation. Utomhuspedagogik anses också som betydelsefullt då den ger möjligheter till att 

blanda både teori och praktik.   

De sex förskollärarna anser att deras roll är att vara närvarande ledare och medforskare. De 

belyser flera olika saker som de kan göra för att stimulera barnens lärande i utomhusmiljön, 

till exempel att skapa miljöer som ger förutsättningar för lärande, de tillför material som kan 

stimulera lärandet och kommunicerar med barnen. Förskollärarna anser också att det är viktigt 

att de tar vara på barnens intressen och intresserar dem för olika saker för att skapa 

lärandesituationer i utomhusmiljön. Vidare berättar de hur de också håller sig närvarande eller 

delaktiga i leken för att stötta barnen i konflikthantering, samt se till att inga olyckor sker.  

Förskollärarna som ingick i studien hade olika lång erfarenhet av arbetet. Även om 

förskollärarna framför olika aspekter som viktiga för barns lärande utomhus kan vi inte se 

något samband mellan dessa och förskollärarnas erfarenhet och tidpunkt för utbildningen.  

8 Diskussion  
Det här avsnittet inleds med en resultatdiskussion, följt av en metoddiskussion och slutsatser, 

avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, 

styrdokument och det teoretiska perspektivet utvecklingspedagogik. Syftet med den här 

studien var att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar kring barns 

lärande i utomhusmiljön och det har varit utgångspunkten i diskussionen. Vi har valt att dela 

upp resultatdiskussionen under sex rubriker, historiska influenser, utomhusmiljöns betydelse, 

ämnesområden i utomhusmiljön, kropp och sinnen, förskollärarens betydelse och roll i barns 

lärande utomhus och egna reflektioner. 
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Först vill vi lyfta att trots att respondenterna har olika lång erfarenhet av yrket gav resultatet 

en samlad syn på barns lärande i utomhusmiljön. Vid en kvalitativ studie är syftet att 

synliggöra skillnader. Det har i denna studie varit svårt att synliggöra skillnader eftersom 

resultatet visar flest liknande resonemang av alla förskollärarna. Detta menar vi att kan bero 

på att barns lärande och läroplanen har ett stort inflytande i dagens samhälle. Även Sjöstrand 

Öhrfelt (2015 s. 117) har i sin forskning funnit att fokus idag, under utevistelsen, ligger på 

barns lärande. Samtidigt menar vi att likheterna också kan ses som positiva då det tycks vara 

så att förskollärarna arbetar aktivt med barns lärande och har läroplanen som utgångspunkt. 

8.1.1 Historiska influenser 
I den här studien kan vi se att pedagogernas resonemang speglas av den syn som Dewey 

förespråkade, barnen ges i utomhusmiljön möjlighet att erfara saker för att föra samman teori 

och praktik. Troligen har pedagogerna influerats mer av Dewey än av till exempel tidigare 

dokument som barnstugeutredningen. Sjöstrand och Öhrfelt (2015 s. 118) beskriver hur 

tyngdpunkten i förskolan har flyttats mer mot lärande. I barnstugeutredningen låg fokus på 

omsorg vilket inte framkommit i vår studie. Däremot verkar det som att den förändring som 

kommit med förskolans läroplan mot ett mer riktat lärandefokus har haft genomslag. 

Samtidigt har studiens tyngdpunkt varit på barns lärande vilket även intervjufrågorna riktats 

mot och det kan vara en orsak till att omsorg inte tagits upp som viktigt.  

Vidare kan respondenternas utsagor också sammankopplas med Deweys pedagogik där barns 

intresse spelar stor roll. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2016 s. 6) ska barns 

intressen tas tillvara. Detta är något som förskollärarna betonar mycket, hur de tar tillvara 

barnens intressen för att skapa lärandesituationer utomhus.  

8.1.2 Utomhusmiljöns betydelse 
I studien framkommer hur förskollärarna ser möjligheter med utomhuspedagogik. Framförallt 

kan det ge möjlighet för barnen att prova på saker de inte annars får möjlighet att prova, samt 

för den motoriska utvecklingen. Även Szczepanski (2008 s. 43) fann många lärandeobjekt 

som kan behandlas i utomhusmiljön. Då både förskollärarna i vår studie och lärarna i 

Szczepanskis studie såg så många möjligheter med utomhuspedagogik förvånades vi över hur 

lite utomhusmiljön nämns i läroplanen för förskolan. Det nämns endast på ett ställe i 

läroplanen för förskolan att barnen ska få möjlighet att vara utomhus (Skolverket 2016 s. 7). 

Eftersom att läroplanen inte beskriver metoder för hur barn ska få lära saker är det upp till 

förskolläraren att planera undervisningen. Vår studie visar att barn kan lära mycket utomhus, 
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men då utomhusmiljön inte, vad vi anser, tillskrivs någon större betydelse i läroplanen blir det 

förskollärarens förhållningssätt till utomhusmiljön som påverkar om barnen ges möjligheter 

till ett sådant lärande. 

Studiens resultat belyser hur förskollärarna ser materialet som finns i utomhusmiljön som 

betydelsefullt för lärande, det beskrivs som mer kreativt än färdigt material. Utifrån Pramling 

Samuelssons och Asplund Carlssons (2014 s. 73, s. 91, s. 96) utvecklingspedagogiska teori 

ger detta goda möjligheter till erfarande och variation för barnen. Det är däremot något som 

inte påpekas i den tidigare forskningen som vi tagit del av. Förskollärarna i vår studie 

beskriver det spontana lärandet och hur de tar tillvara på barnens intresse. Vi menar att när 

förskollärarna tar tillvara på det spontana lärandet och barnens intresse kan det kreativa 

materialet som finns i utomhusmiljön ha betydelse. När barnen får vara mer kreativa ges de 

möjligheter att tänka på olika sätt och det skapar i sin tur ett lärande, kanske med 

förskolläraren som stöd. Norðdahl och Jóhannesson (2016 s. 401) fann i sin studie att 

kommunikation runt barnens upptäckter var en viktig aspekt för deras lärande. Materialet i 

utomhusmiljön skulle därmed kunna skapa möjligheter till kommunikation, vilket 

förskollärarna i den här studien också belyser som viktigt. I läroplanen för förskolan står det 

att “ Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft 

att söka kunskaper” (Skolverket 2016 s. 6). Det kreativa materialet som finns utomhus menar 

vi kan skapa ett intresse hos barnen som förskollärarna kan ta tillvara och bygga vidare på. 

Berkhuizen (2014 s. 94) påpekar i sin studie att det är viktigt att förskolläraren engagerar sig i 

samspelssituationer med barnen för att möjliggöra lärande. Berkhuizen har riktat sina studier 

främst mot de yngre barnen men vi menar att samspelet är viktigt för lärandet i alla åldrar.  

8.1.3 Ämnesområden i utomhusmiljön 
I studien framkom flera olika lärandeobjekt som förskollärarna menar kan behandlas i 

utomhusmiljön, dessa var: motorik, matematik, naturvetenskap och teknik, normer och värden 

samt språk. Vi menar att detta tyder på att förskollärarna har barns lärande i fokus under 

utomhusvistelsen på förskolan. Det kan också förstås som att förskollärarna arbetar utifrån 

läroplanen i utomhusmiljön. I läroplanen för förskolan står det att “Förskollärare ska ansvara 

för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och 

lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga” (Skolverket 2016 s. 11). En av 

förskollärarna i studien beskriver hur de leker bockarna bruse tillsammans vilket vi kan tolka 

som ämnesområdet drama. Samtidigt är det bara en förskollärare som nämner drama och vissa 

estetiska ämnesområden belyses inte alls. Vi menar att det kan vara så att dessa 
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ämnesområden inte berörs i utomhusvistelsen. Å andra sidan kan det vara så att de berörs men 

inte får lika stor plats som de övriga ämnesområdena. Inom vissa ämnesområden så som de 

estetiska menar vi därmed att det finns potential att vidareutveckla för att arbeta mer med dem 

utomhus. Läroplanen innehåller också strävansmål som förskollärare har att arbeta mot. Dessa 

strävansmål anser vi berör alla de lärandeobjekt som de sex förskollärarna belyser att kan 

behandlas i utomhusmiljön. Samtidigt finns det strävansmål i läroplanen som förskollärarna 

inte berättar om att de arbetar mot i utomhusmiljön.  

Lärandeobjekten som framkommer i den här studien liknar de som Szczepanski (2008 s. 43) 

fann i sin studie. Däremot betonas inte normer och värden eller värdegrund som något lärarna 

i Szczepanskis studie påtalar, till skillnad från vårt resultat där förskollärarna i stor 

utsträckning betonar normer och värden som något barn kan lära i utomhusmiljön. 

Förskollärarna beskriver normer och värden som något barn lär i den fria leken med stöd av 

vuxna. Detta kan jämföras med ett utvecklingspedagogiskt perspektiv där Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014 s. 49) belyser att det hela tiden försiggår ett lärande i 

leken. Vårt resultat skiljer sig från Szczepanskis resultat, det menar vi kan ha att göra med att 

leken inte spelar en lika betydelsefull roll i skolan som i förskolan.  

8.1.4 Kropp och sinnen 
Tidigare forskning visar att kroppsrörelse och sinnliga upplevelser är viktiga för barns lärande 

(Szczepanski 2008 s. 51, Norðdahl & Jóhannesson 2016 s. 401, Jørgensen 2014 s. 70, 

Sjöstrand Öhrfelt 2015 s. 117). Detta är något som Anna nämner att de yngre barnen gör, hur 

de både känner och smakar på olika saker. Även om Anna inte uttalar det tydligt att just 

sinnliga upplevelser är viktiga kan vi tolka det som att hon menar att barnen lär då de känner 

och smakar på saker. Just sinnena är det däremot ingen av förskollärarna i vår studie som 

betonar som viktiga för barns lärande. Ser man på vårt resultat utifrån den tidigare 

forskningen, kan det tolkas som att förskollärarna i vår studie inte lägger vikt vid att ta tillvara 

på ett viktigt verktyg, sinnliga upplevelser, för barns lärande. I ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv är det viktigt att barn får uppleva saker med hela kroppen (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson 2014 s. 73), men vi menar att sinnena inte betonas på samma sätt där som i 

den tidigare forskningen. Förskollärarna i studien betonar hur utomhusmiljön och olika 

material i den kan ge barnen möjligheter till erfarande. Vi menar därför att ur ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv lägger förskollärarna i vår studie vikt vid kroppsligt 

erfarande. Kroppsligt erfarande och sinnliga upplevelser skulle enligt oss också kunna höra 

ihop, genom att göra saker med kroppen, används sinnena och då får barnen sinnliga 
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upplevelser. Detta skulle i så fall göra att det förskollärarna i vår studie menar är kroppsligt 

erfarande också är sinnliga upplevelser. 

8.1.5 Förskollärarens betydelse och roll för barns lärande 
Studiens resultat visar att förskollärarna har många olika roller under utomhusvistelsen på 

förskolan. De ska vara ledare, medforskare, se till så att barnen inte utsätts för fara, var 

närvarande och lyhörda. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2016 s. 11) ska även 

förskollärare ansvara för att barnen ges möjlighet till lärande och utveckling i förskolan. Detta 

menar vi innebär att förskollärarens roll och uppgifter är många och viktiga, det kan innebära 

att ha många roller samtidigt. Att en förskollärare tar en roll behöver inte göra att den inte tar 

de andra rollerna. Vi anser att en närvarande pedagog kan vara både lyhörd och vara 

medforskare, vilket även resultatet i studien pekar på. Alla förskollärare beskriver vikten av 

att vara närvarande för att lyfta fram lärandetillfällen och dessutom kunna ta en ledarroll om 

det behövs. Samtidigt anser vi att förskollärares olika roller kan vara komplexa, det är många 

olika saker som blir viktiga att ta hänsyn till som till exempel så behöver förskolläraren vara 

uppmärksam på de risker som kan finnas i utomhusmiljön. 

I vår studie beskriver Emma hur hon ser som sin viktigaste uppgift att kontrollera att 

utomhusmiljön är säker för barnen, så barnen inte gör sig illa eller rymmer. Norðdahl och 

Jóhanesson (2016 s. 401) menar att förskollärare måste beakta de risker som kan förekomma i 

utomhusmiljön, samtidigt som förskollärarna i deras studie menar att de tar tillfället i akt att 

lära barnen handskas med risker. Vi menar att Emmas förhållningssätt både kan ses som 

positivt och negativt. Vi anser att det är positivt att Emma tar hänsyn till riskerna, men det 

skulle också kunna bli en begränsning i arbetet med barns lärande. Enligt oss skulle Emma 

kunna ta tillfället i akt för att lära barnen hantera riskerna, som förskollärarna i Norðdahls och 

Jóhanessons (2016 s. 401) studie anser att de gör. Emmas fokus kan annars hamna för mycket 

på riskerna istället för på tillvaratagande av betydelsefulla lärandesituationer. De övriga 

respondenterna ser endast möjligheter i utomhusmiljön, det menar vi att å andra sidan skulle 

kunna göra att risker förminskas och därmed blir en fara för barnen.  

8.2 Metoddiskussion 
Metoden vi valde att använda oss av var kvalitativ intervju. Enkäter kunde varit en alternativ 

metod men vi ansåg att det inte hade gett oss tillräckligt utförliga svar för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Syftet var att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare 

resonerar kring barns lärande i utomhusmiljön. Vi menar att i en enkätundersökning skulle vi 
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gå miste om mycket av förskollärarnas resonemang. I en kvalitativ intervju finns däremot 

möjligheten att försöka förstå saker utifrån respondentens synsätt (Kvale & Brinkmann 2014 

s. 17). Genom att använda oss av en halvstrukturerad intervju fick vi möjlighet att ställa 

följdfrågor utifrån respondenternas olika svar. Detta gjorde att materialet från de olika 

intervjuerna skiljde sig åt och vid transkriberingen ansåg vi att studiens resultat hade gynnats 

av att fler följdfrågor ställts till vissa av respondenterna. Detta kan bero på att vår erfarenhet 

av att använda halvstrukturerad intervju inte var speciellt stor, vilket medförde att vi hade 

svårt att spontant skapa följdfrågor. Kanske resultatet blivit annorlunda om vi haft mer 

erfarenhet av intervjuer. Även svårigheterna vi stötte på angående att synliggöra skillnader 

kan ha påverkats av att få följdfrågor ställdes i vissa intervjuer. Fler följdfrågor kunde 

resulterat i ett djupare resonemang av förskollärarna och därmed kunde eventuella skillnader 

synliggjorts. Vi anser att de sista intervjuerna som genomfördes gav mer material som var 

relevant för studien, vilket vi menar skulle kunna bero på att vi blev mer vana vid att använda 

intervju som metod.  

Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna till respondenterna i förväg vilket kan ha påverkat 

de svar vi fick eftersom de inte gavs tid till någon djupare eftertanke. Detta val gjordes för att 

vi ansåg att det då var större risk att respondenterna skulle lämna sådana svar som de tagit 

reda på genom andra källor och syftet med våra intervjuer var att få förståelse för hur de 

själva resonerar. Genom att låta respondenten berätta utifrån egna erfarenheter blir svaren mer 

trovärdiga (Kihlström 2007 s. 49), därför valde vi att formulera några av frågorna så att 

respondenterna fick beskriva och ge exempel från förskoleverksamheten.  

Som vi beskrev i urvalet var de flesta av respondenterna kända av oss sedan tidigare, däremot 

har ingen av oss någon närmare relation till någon av dem. Vår åsikt är att detta skulle kunna 

ses som både positivt och negativt. Till den positiva sidan hör att eftersom respondenten 

träffat åtminstone en av oss tidigare, skulle den kunna känna sig mer bekväm i situationen än 

om den skulle intervjuas av helt okända personer. Å andra sidan kan det som Kihlström (2007 

s. 50) beskriver bli svårt att vara allvarligt inriktad på intervjun. Vi upplevde vid 

genomförandet inte detta som något problem, i och med att ingen av oss har någon närmare 

relation till någon av respondenterna kunde vi behålla fokus på syftet under intervjuerna.  

Kvale och Brinkmann (2014 s. 220) beskriver att analysprocessen startar redan vid 

transkriberingen av intervjuer. Vi skrev ner materialet så ordagrant som möjligt men samtidigt 

ändrades ord från talspråk till skriftspråk och därmed har vi också gjort någon form av 
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tolkning utifrån det respondenten säger. Trots att materialet skrivits ner så ordagrant som 

möjligt kanske någon annan skrivit det annorlunda. Vi hade kunnat transkribera allt material 

båda två och sedan jämfört transkriberingarna för att se om transkriberingen skiljde sig åt. Då 

vi upptäckte att transkriberingen var tidskrävande valde vi istället att dela upp arbetet mellan 

oss.  

I studien har vi utgått ifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv vid analysen av resultatet. 

Ett annat perspektiv hade kunnat synliggöra andra saker, men vi anser att det 

utvecklingspedagogiska perspektivet gav oss möjlighet att hålla fokus på lärandet vilket var 

syftet med studien.  

Genom den här studien har vi fått en djupare förståelse för hur förskollärarna resonerar kring 

utomhuspedagogik men vi kan ändå inte uttrycka något om hur de gör eftersom detta inte 

studerats. 

8.3 Slutsats 
Syftet med den här studien var att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar 

kring barns lärande i utomhusmiljön. Vi kan utifrån resultatet dra slutsatsen att förskollärarna 

anser att det finns många ämnesområden som kan behandlas i utomhusmiljön. De menar 

också att alla utomhusmiljöer kan bidra till ett lärande, samtidigt som flera av dem ser 

naturmaterial som ett mer kreativt material än tillverkade leksaker. De sex förskollärarna ser 

utomhuspedagogik som en möjlighet, det är dock viktigt att förskollärarna är närvarande och 

kommunicerar med barnen för att skapa lärandesituationer. Ytterligare en slutsats som kan 

dras är att förskollärarna anser att det är viktigt att ta tillvara på barnens intressen i 

utomhusmiljön eftersom de menar att barnen lär sig mer när det finns ett intresse för något.  

Som avslutning kan vi konstatera att utomhuspedagogik och utomhusmiljöns möjligheter är 

något som förskollärarna i studien framställt som positivt i förhållande till barns lärande och 

vi ser det därför som en viktig del av verksamheten i förskolan. Vi menar att vi blivit 

inspirerade till att utnyttja utomhusmiljön eftersom studien visat vilka möjligheter som finns 

där. Vi tror och hoppas att detta också kan bli en inspiration för andra förskollärare, både 

studerande och yrkesverksamma. 
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8.4 Förslag till fortsatt forskning 
I vår studie har vi funnit hur förskollärare anser sig göra för att stimulera barns lärande 

utomhus men vi vet inte om de agerar på det sättet i utomhusmiljön. För att få veta hur 

förskollärare gör för att stimulera barns lärande i utomhusmiljön krävs mer forskning. Vi 

anser att det vore intressant att till exempel genomföra observationer för att få en bild av hur 

förskollärarna stimulerar barns lärande i utomhusmiljön. Hur agerar förskollärare för att föra 

in lärande i leken? Vilka metoder använder förskollärare för att skapa lärandesituationer i 

utomhusmiljön? En sådan studie skulle kunna ge fördjupad kunskap om hur förskollärare 

använder utomhusmiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Något som kan få 

betydelse för yrkesverksam förskolepersonal då de kan få konkreta exempel på hur 

utomhusmiljön kan användas.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2017 ska vi, Anneli Gezelius och Frida Juhlin, skriva vårt examensarbete 
på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om 
barns lärande utomhus och vi kommer att använda oss av intervjuer som metod för vår 
datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
 
Syftet med vår undersökning är att få fördjupad kunskap om hur förskollärare resonerar kring 
barns lärande i utomhusmiljön. Området är viktigt att undersöka då vi menar att om 
förskollärare får chans att ta del av andra förskollärares resonemang får de möjlighet att 
utvecklas och arbeta mer aktivt med barns lärande utomhus. Vi ser därför fram mot ditt 
deltagande.  

 
Genomförande 
Vi har planerat att 6 stycken förskollärare ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer 
att innebära en intervju med oss där du får svara på frågor kring utomhusvistelse. Tidsåtgången 
för intervjun är ungefär 30 min. Intervjun kommer, efter ditt godkännande, att spelas in med 
ljudupptagning som därefter transkriberas. Hela undersökningen kommer att presenteras i form 
av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna 
ta del av undersökningens resultat när arbetet har godkänts, vi kommer då att skicka detta till 
dig.  

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss själva och vår handledare. Din identitet 
som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola/förskola undersökningen har gjorts 
vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. 
Insamlade data förvaras hos undertecknade och kommer endast att hanteras av oss och vår 
handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering.    
       
Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande så kommer detta inte 
att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
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Studenter    Handledare 
 
Mora   13/11   2017   Falun    13/11   2017      
 
Frida Juhlin   Solveig Ahlin  
 
Frida Juhlin      Solveig Ahlin  
    
(Kontaktuppgifter har tagits bort)  (Kontaktuppgifter har tagits bort) 
 
 
 
Vansbro   13/11   2017     
    
Anneli Gezelius 
 
Anneli Gezelius     
     
(Kontaktuppgifter har tagits bort)  
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Jag tackar ja till deltagande i ovan nämnda intervjustudie. 
 
 
Namn:__________________________________________ 
 
Ort:________________________ Datum:______________  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
Öppningsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur gamla är barnen på avdelningen där du arbetar? 

Vilken betydelse anser förskollärare att utevistelse/ utomhuspedagogik har för barn i 
förskolan? 

• Vad innebär begreppet utomhuspedagogik för dig? 

• Vilken miljö kopplar du till barns lärande utomhus? 

• Vad tror du att utomhusmiljön på er förskola betyder för barnen? 

• Anser du att barnen lär sig något av att vara ute på gården? Vad i så fall? 

• Hur ofta är ni ute med barnen? 

• Vilka aktiviteter ägnar sig barnen åt när ni är ute? Vad gör de? Berätta? Ge exempel. 

Hur anser sig förskollärare göra för att utevistelsen ska generera lärande och utveckling 
för barnen? 

• Har ni något syfte/ mål med utevistelsen? 

• Planerar ni utevistelsen i förväg? 

• Vad gör du när du är ute med barnen? Vilken roll brukar du ta? 

• Brukar du på något medvetet sätt stimulera barnens lärande och utveckling när ni är 
utomhus? Berätta. Ge exempel. 

• Anser du att det finns några hinder eller svårigheter för att skapa lärandesituationer i 
utomhusmiljön? Vilka i sådana fall?  

Vilken roll anser sig förskollärare ha under utomhusvistelsen på förskolan? 

• Vad anser du är dina viktigaste uppgifter när ni är utomhus?  
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