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SAMMANFATTNING

Jag har gjort min praktik inom förskolan och jag har upptäckt att utomhusmiljön, enligt mig, har 
liten plats i förskolans bild- och formskapande. Utomhusmiljön har en viktig plats i mitt liv och 
förhoppningsvis även i mitt kommande yrke som förskollärare. I denna studie undersöks vilken syn 
det finns hos förskollärare angående estetisk verksamhet utomhus, och då främst med fokus på bild- 
och formskapande. Genom kvalitativa intervjuer i fokusgrupper på tre olika förskolor i Norrbotten 
och Västerbotten har jag undersökt olika synsätt hos pedagoger. Jag använde mig av en 
semistrukturerad intervjumetod. Det jag söker svar på i studien är i vilken omfattning bild- och 
formskapande förekommer utomhus i förskolan, samt i vilka sammanhang utomhusmiljön används 
till bild- och formskapande. Målet var även att undersöka vilken betydelse pedagoger anser att 
utomhusmiljön har i barns lärande. I resultatet framkommer skillnader mellan de olika förskolorna 
angående bild- och formskapande i utomhusmiljö. Synsättet i de tre förskolorna var väldigt lika, 
men i sättet att realisera sitt synsätt på förskolan var skillnaderna betydligt klarare. Slutsatserna i 
studien är att förskollärare ofta har en tydlig syn på hur de vill arbeta i sin verksamhet, där 
utomhusmiljön ingår som en naturlig del inom alla ämnen, även de estetiska. När det kommer till 
realiserandet av den synen nämns hinder som bristande tid eller att barngrupperna är för stora och 
personalstyrkan för liten för sådana projekt, även om viljan är stor. Bristande kunskap nämns också 
som en betydande faktor. 

Nyckelord: estetik, lärande, skapande, utomhuspedagogik



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING........................................................................................................................................................... 1

SYFTE...................................................................................................................................................................................2
FRÅGESTÄLLNINGAR...................................................................................................................................................................2

2. BAKGRUND........................................................................................................................................................... 3

NÅGRA BEGREPP......................................................................................................................................................................3
Estetik..........................................................................................................................................................................3
Bild .............................................................................................................................................................................4
Form ...........................................................................................................................................................................4
Pedagogik...................................................................................................................................................................4
Utomhuspedagogik.....................................................................................................................................................5

STYRDOKUMENT.......................................................................................................................................................................6
TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................................................7

Utomhusmiljö.............................................................................................................................................................7
Synsätt på estetik .......................................................................................................................................................8
Lärande genom våra sinnen.......................................................................................................................................8
Material i naturen.......................................................................................................................................................9
Planering.....................................................................................................................................................................9

3. METOD............................................................................................................................................................... 10

METODVAL .........................................................................................................................................................................10
URVAL...............................................................................................................................................................................11
ETISKA ÖVERVÄGANDEN............................................................................................................................................................11
GENOMFÖRANDE...................................................................................................................................................................12
DATABEARBETNING..................................................................................................................................................................13
METODKRITIK OCH TILLFÖRLITLIGHET.............................................................................................................................................14

4. RESULTAT............................................................................................................................................................ 14

RESULTATREDOVISNING.............................................................................................................................................................14
Läromiljö...................................................................................................................................................................14
Estetik.......................................................................................................................................................................15
Form..........................................................................................................................................................................16
Möjligheter/fördelar.................................................................................................................................................17
Hinder/nackdelar......................................................................................................................................................18
Sammanhang............................................................................................................................................................19
Planering...................................................................................................................................................................19
Utställningar.............................................................................................................................................................20

5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER............................................................................................................................. 21

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION AV RESULTATET............................................................................................................................21
I vilken omfattning förekommer bild- och formskapande utomhus i förskolans verksamhet?................................21
Vad anser pedagoger i förskolan att utomhusmiljön har för betydelse i barns lärande?........................................22
I vilka sammanhang används utomhusmiljön till bild- och formskapande?............................................................23

SLUTSATSER..........................................................................................................................................................................23
EGNA REFLEKTIONER................................................................................................................................................................24
VIDARE FORSKNING ................................................................................................................................................................25

7. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING................................................................................................................. 26

TRYCKTA KÄLLOR....................................................................................................................................................................26
ELEKTRONISKA KÄLLOR..............................................................................................................................................................27

BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR.................................................................................................................................. 28

BILAGA 2 – BILDER.................................................................................................................................................. 29





1. INLEDNING
I min uppväxt har jag alltid vistats mycket utomhus, och utemiljön har alltid betytt väldigt mycket 

för mig. Det är det ställe som ger mig mest ro och möjlighet till koncentration och inspiration. Trots 

utemiljöns enorma pedagogiska möjligheter används den knappt alls i undervisningen, enligt min 

egen erfarenhet. Estetiska uttryckssätt har alltid legat mig varmt om hjärtat, och där har naturen haft 

enorm påverkan på mig. När jag har vistats i förskolan, antingen under verksamhetsförlagd 

utbildning (vfu) eller arbete, har jag lagt märke till att många pedagoger pratar gott om hur bra 

naturen är, men samtidigt utnyttjar de den inte fullt ut enligt mitt synsätt. När barnen exempelvis 

ska måla ett träd får de ofta sitta inne vid borden istället för att ta med materialet ut och måla av det 

direkt där de kan uppleva trädet med alla sinnen. Detta har fått mig att fundera över vad 

pedagogerna har för synsätt på estetisk verksamhet utomhus i förskolan, såväl som vad forskningen 

säger. Jag vill undersöka i vilken omfattning bild- och formskapande utomhus förekommer i 

förskolan, och i så fall i vilka sammanhang, samt vad pedagogerna har för syn på utomhusmiljöns 

betydelse för det estetiska lärandet. 

Enligt mina erfarenheter finns det inte mycket bild- och formskapande utomhus i förskolan, varken 

planerad eller spontan. Jag ser barnen skapa själva – de ritar i sanden, gör sandkakor eller 

snögubbar. Men finns det planerad verksamhet utomhus, eller är det bara barnens spontana 

glädjerop som får pedagogerna att plocka upp spaden eller snön och forma någonting?

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket, 2006) står det att barn i förskolan ska utveckla sin 

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser. Detta ska de göra i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Naturen har varit 

inspirationskälla till många människor, inte minst inom konst och design. I vilken omfattning får 

barnen i förskolan ta del av denna inspirationskälla?
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Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka bild- och formskapande utomhus i förskolans verksamhet. 

Vilka tankar finns det och hur realiseras de inom förskolans verksamhet? 

Frågeställningar
• I vilken omfattning förekommer bild- och formskapande utomhus i förskolans verksamhet?

• Vad anser pedagoger i förskolan att utomhusmiljön har för betydelse i barns lärande?

• I vilka sammanhang används utomhusmiljön till bild- och formskapande?
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2. BAKGRUND
Eftersom jag själv är en naturmänniska försöker jag att vara i naturen så mycket som möjligt, och då 

även när jag har vikarierat eller gjort verksamhetsförlagd utbildning (vfu) på olika förskolor. Jag har 

upptäckt att viljan att vara utomhus finns även hos andra pedagoger, men när det kommer till 

genomförandet brister det ofta. Det är lätt att få inspiration från naturen, inte bara till estetisk 

verksamhet utan till många andra ämnen också. Vad beror det på att verksamheten sällan flyttas ut, 

utanför husets väggar? Litteraturgenomgången börjar med definition av några begrepp som är 

väsentliga för den här uppsatsen. Därefter beskriver jag vad utomhuspedagogik är, vad som står i 

styrdokumenten och vad som framkommer i tidigare forskning. 

Några begrepp

Estetik
Estetik är ett begrepp som är svårt att förklara, anser jag. Det benämns bland annat som konstens 

filosofi, eller  ”studiet av det sköna och dess former och alternativ inom olika konstarter och i 

naturen” (http://www.ne.se/estetik). Det används ofta på ett neutralt sätt, det vill säga utan att 

fokusera på olika medier eller ämnen. 

Estetik kommer ifrån grekiskans aisthesis, som betyder "varseblivning" eller "sinnlighetslära". Det vill 

säga: en lära som handlar om hur vi uppfattar och får kunskap om världen genom våra sinnen 

(Södertörns högskola, 2011).

Aasebö och Melhuus (2007) menar att man kan förstå estetiken som en egenskap hos något, till 

exempel att något kan betraktas som vackert. Estetik kan också vara en egenskap i en process, att 

man uppfattar det man gör som något estetiskt. Den processen, som man kan kalla estetisk praxis, 

involverar känslor och uttrycker det unika i det man gör. Man tänker att detta är just mitt sätt att  

göra det här. Handlingen i sig ges merbetydelse eftersom man involverar sina tankar och känslor i 

det man gör, och det man skapar blir något unikt. Brit Paulsen (1996, s. 9) skriver att begreppet 

estetik från början inte var knutet till just konstupplevelser, utan till  all förnimmelse. Att koppla 

estetiken till konst är ett relativt nytt synsätt. Inom pedagogisk verksamhet kopplar man estetiska 

aktiviteter till bland annat bildkonst, skulptur, musik, teater, dans och diktning. Dessa ämnen kallar 

man då för praktisk-estetiska, just för att det är ämnen som man måste arbeta praktiskt med.
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Bild 
Bild- och formskapande är ämnen som ingår i det estetiska, men vad som egentligen ingår i bild- 

och formskapande är mer svårdefinierat. Ann Granberg (2001, s. 23) menar att till bild- och 

formskapande räknas sådant som teckning, målning, modellering, slöjd i olika former, bygg- och 

konstruktionslek i olika material och tekniker. Bild för mig är något tvådimensionellt man kan 

skapa på olika sätt, till exempel genom att måla, rita, fotografera, rista, eller kanske bygga upp med 

olika material så att det blir ett kollage eller ett konstverk på annat sätt. 

Form 
Formgivning är något som främst är tredimensionellt och det handlar om att man skapar i ett 

formbart material. I förskolan kan det till exempel vara sand, snö, papper, tyg, stenar, gips, klossar, 

trä eller något annat som man formger, omvandlar eller sätter ihop (Granberg, 2001). Ordet 

formgivning kan även användas för digitala och tvådimensionella bilder. Bild och form går in i 

varandra och därför använder jag båda begreppen i min studie. När man till exempel har gjort en 

skulptur i något material så fortsätter man ofta med att måla den och fotografera den, och därför 

anser jag att bild och form hör ihop. Bild är tvådimensionellt medan formgivning är främst 

tredimensionellt. Man kan alltså se och skapa ett föremål utifrån två olika perspektiv. 

Pedagogik
Begreppet pedagogik handlar om att kunna tillämpa kunskap och metoder bland annat inom 

undervisning och uppfostran, men även inom vården. 

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka 

människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det 

pedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, 

undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa 

värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan 

generationer, grupper och individer. 

(Pedagogiska institutionen, 2004, s. 2) 

Pedagogik är ett stort område med fokus inom fostran och undervisning. Det handlar om teorier, 

reflektioner och handlingar samt effekter av dessa. Pedagogiken bör vara meningsfull både för 

pedagogen och för barnen, och då är det viktigt att ta tillvara på den mångfald som finns inom 

verksamheten (Aasebö & Melhuus, 2007). Inom skolvärlden har de pedagogiska institutionerna 

målsättningen att skapa individer som är samhällsmedvetna och ansvarskännande, som tar sig an 
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gemenskapen och sig själva (a.a). Inom pedagogiken har pedagogens eget synsätt stor betydelse för 

hur verksamheten kommer att se ut. Synsättet påverkar bland annat hur vi ser på eleverna och deras 

lärande, och detta i sin tur påverkar hur eleverna ser på sig själva (a.a). Synsättet påverkar bland 

annat hur vi grupperar och placerar eleverna. Personligen anser jag det viktigt att se på barnet som 

en kompetent människa eftersom man då sätter större tilltro till barnet och vågar ge barnet mer 

ansvar och utmaningar, vilket påverkar barnet på ett positivt sätt. Om pedagogen har höga tankar 

om barnet så påverkas dess självkänsla och tro på sig själv i en positiv riktning. 

Utomhuspedagogik
Utomhuspedagogik, till skillnad från ”vanlig” pedagogik, strävar efter att levandegöra läroplanens 

intentioner med hjälp av utomhusmiljön. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att 

utomhusbaserade inlärningsmiljöer har kvalitéer som inte kan skapas inomhus i till exempel ett 

klassrum. 

Utomhuspedagogik som metod skapar möjligheter att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap och 

erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s23).

Utomhuspedagogik har fått allt större plats inom skola och förskola på senare tid. Men när jag hör 

ordet utomhuspedagogik är det främst matematik jag tänker på, eftersom utomhusmatematiken har 

fått stor uppmärksamhet på senare tid. Vad beror det på att den estetiska verksamheten har hamnat i 

skymundan även utomhus, när den i själva verket enligt mig, bör ha första parkett i naturens 

uppvisning av färger och former, liv och rörelse? 

Utomhuspedagogik är att flytta ut lärandet i natur-, kulturlandskap och samhälle. Det är direktupplevda 

autentiska inlärningssituationer där delar av alla skolans ämnen och teman kan genomföras. Det är en 

pedagogik som betonar vikten av samverkan mellan klassrummet och uterummet. Utomhuspedagogik 

lyfter fram platsens betydelse för lärandet (Henningson, 2006, s7).

Enligt pedagogen Ellen Buaas (2002) finns det undersökningar som visar att många pedagoger 

tycker att det är enklare att vara lärare utomhus än inomhus, eftersom det i utomhusmiljön uppstår 

en spontanitet och öppenhet som inte är lika lätt att få fram inomhus. En av fördelarna med 

utomhusaktiviteter är att sinnena kommunicerar mer och koncentrationen och vakenheten är hög 

(Lärarförbundets förlag och tidningen förskolan, 2005). När man gör liknande aktiviteter inomhus 

så är kroppens sinnen, känslor och hormoner inte lika synkroniserade som när man vistas utomhus. 
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I skogen  behöver inte barnen bråka om leksaker, alla får frisk luft, ljuden dämpas och man slipper 

en bullrig innemiljö (a.a). 

Styrdokument
I Lpfö98 (Skolverket, 2006, s.7) uttrycks det att ”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö”. Ur detta kan man utläsa att förutom lek bör 

även andra aktiviteter utföras i utomhusmiljön, och då inte bara i den planerade miljön som till 

exempel finns inom skolgården, utan även i naturmiljö. Dessa ”andra aktiviteter” tolkar jag som 

aktiviteter med ett syfte och innehåll, planerat och lett av en lärare. Läroplanen (Lpfö98) uttrycker 

också att ”Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera (a.a, s. 5).” 

Det står fortsättningsvis också att:

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama //... utvecklar sin 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker (Skolverket, 2006, s. 

9).

Barnen i förskolan ska med andra ord utveckla sin skapande förmåga och de ska få uppleva lek och 

andra aktiviteter i utomhusmiljöer som både är planerade, till exempel på skolgården, och 

oplanerade miljöer, till exempel i naturmiljö/skog. Vidare står det i Lpfö98 att barnen ska tillägna 

sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö, och att de ska utveckla respekt för allt levande 

och omsorg om sin närmiljö:

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 

positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen 

tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin 

närmiljö (Skolverket, 2006, s. 7).

Att bedriva skapande verksamhet utomhus i naturmiljö förefaller med andra ord vara något som 

stämmer väl överens med vad som uttrycks i läroplanen för förskolan. Det är en plats där de kan 

iaktta och reflektera kring sitt skapande utan att i samma omfattning behöva distraheras av de saker 
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och personer som finns inom den planerade inomhusmiljön. På samma gång kommer de närmare 

naturen i och med att de vistas i den och lär sig visa respekt och omsorg för den. Utomhusmiljön 

bidrar även till en mångfald i lärandet. 

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den 

skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer 

skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 2006, s. 8-9).

Förutom naturens källa till inspiration i den estetiska läroprocessen, kan den bidra till att fläta 

samman olika ämnen, som till exempel estetik och naturkunskap. Istället för att ta naturmaterial 

med sig in kan barnen istället gå ut och avbilda växter i sitt naturliga element.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens 

kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur 

(Skolverket, 2006, s. 8-9).

Att förflytta delar av den bild- och formverksamhet som barnen utför till utomhusmiljön, medför 

också att man tar med sig en del material ut. Detta öppnar upp för en diskussion kring nedskräpning 

och vad vi behöver tänka på för att ta hand om vår miljö. I Lpfö står att: 

Arbetslaget skall:

ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön och

ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet 

samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet (Skolverket, 2006, s.10).

Tidigare forskning 

Utomhusmiljö
Løkken m.fl. (2006) menar att barn i dagens samhälle spenderar mer och mer tid inomhus, och 

därför är det extra viktigt att vi tar tillvara på de tillfällen som ges att vistas utomhus. Barn behöver 

positiva upplevelser av utomhusmiljön i många olika sammanhang för att kunna bygga upp ett eget 

genuint intresse och respekt för naturen. Författarna menar att man i dagens samhälle kan klara sig 
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bra utan att behöva röra sig en meter (a.a). De skriver vidare att dagliga möjligheter till fysisk 

aktivitet i lämpliga miljöer, inne eller ute, är något som vi som arbetar med barn bör ge dem. De 

uppmanar till att använda naturen, inte minst för att det är en arena som på många sätt är perfekt för 

små barn när det gäller att leka på och hitta utmaningar i. 

Att bedriva den pedagogiska verksamheten utomhus har många positiva effekter. Förutom själva 

inspirationen som är viktig inom estetik, visar forskningen även att en variationsrik, naturpräglad 

utomhusmiljö ökar koncentrationsförmågan, och ger även en bättre utveckling inom hälsa och 

motorik (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

Synsätt på estetik 
Pedagogernas egen syn på estetik är enligt Carlsen och Samuelsen (1991) viktig för att de ska kunna 

stödja barnen på rätt sätt i deras estetiska utveckling. De menar att pedagogerna måste ta de 

estetiska ämnena på allvar, och kunna argumentera för vad som är viktigt för barnens utveckling, 

och om de inte kan det  blir det svårt att stimulera barnen. Om pedagogen till exempel anser att bild 

bara är ett tidsfördriv som barnen ska sysselsättas med bör den pedagogen, enligt min mening, 

fundera över sitt eget synsätt på estetisk verksamhet. Granberg (1998) menar att eftersom 

pedagogen ska finnas med och delta i allt bildskapande för att visa barnen hur materialet ska 

användas, är det en viktig roll som pedagogen fyller. Paulsen (1996) uttrycker vikten av att ta den 

estetiska verksamheten på allvar redan i tidig ålder för att på så sätt hjälpa barnen att se sig själva 

som en skapande individ och öka sitt självförtroende inom det området. Historiskt sett (a.a) har 

estetik haft en stor roll i människors liv, och de gamla grekerna (ca 2500 år sedan) menade att 

uppfostran genom konst skulle vara själva grunden i pedagogiken. De menade att konstnärliga 

uttryck var en väg att lära känna sig själv och världen bättre. Inom dagens förskolepedagogik är 

detta ett synsätt som till stor del kvarstår, och man menar att det finns många vägar till större insikt, 

där olika kunskapsområden berikar och kompletterar varandra. Följaktligen är det viktigt att 

pedagoger i förskolan har en positiv inställning till såväl estetiken som till naturen. 

Lärande genom våra sinnen
Bild- och formverksamhet i utomhusmiljö sätter krav på sinnena och hjälper dem att utvecklas. 

Enligt Carlsen och Samuelsen (1991) utvecklas främst synsinnet och känselsinnet av bild, och då är 

utomhusmiljön särskilt bra eftersom naturen ger plats för många intryck och variationer av färger 
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och former. Paulsen (1996) menar att det är viktigt för lärandet att få uppleva genom sinnena, till 

exempel genom att se, höra, känna, lukta och smaka. Inomhus på förskolan är det ofta ett ständigt 

buller som påverkar oss, och Paulsen menar att om vi vill ta sinnesarbetet på allvar måste vi även 

hjälpa barnen att lyssna på stillheten. Denna stillhet anser jag finns i stor utsträckning utomhus i 

naturmiljö. Hon skriver också vidare (a.a) att vi måste lära känna medierna via sinnena, eftersom 

det är genom sinnena vi mottar intryck. Intrycken påverkar oss på olika sätt, i tankar och känslor. 

Som pedagog måste vi ge barnen dessa möjligheter till sinneserfarenheter, och genom det så kan då 

barnen uppfatta om deras konstverk får en form som de är nöjda med.

Material i naturen
Granberg (2001) menar att barnet ges viktiga upplevelser när de får kontakt med ett material med 

händerna eller när de ser två färger blandas till en tredje färg. Naturen skapar också andra 

möjligheter att uttrycka sig än de som finns i en traditionell inomhusmiljö. Det finns möjligheter att 

skapa av och utnyttja de material som erbjuds av olika årstider, samt möjlighet att tillgodose pojkars 

och flickors lust att använda andra material än penna och papper (Ahlberg, 2007). Naturen har 

många olika material man kan använda till sitt skapande. Till exempel kan man göra egen färg av 

lera, bär, gräs eller annat som naturen har att erbjuda. Att få bekanta sig med nya material är något 

som är viktigt menar Bostelmann och Mattschull (2005). Det utvecklar deras fingerfärdighet och 

iakttagelseförmåga. I boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (Lärarförbundets förlag 

och tidningen förskolan, 2005) talar pedagogerna om att naturen har oerhörda mängder med 

material som man kan använda till alla ämnen. Själva brukar de måla vid stranden, trä halsband av 

bär istället för pärlor, och göra olika mönster av löv och pinnar. Även en sådan sak som att trä ett 

halsband är estetiskt, och det kan man utan problem göra utomhus. Att använda naturmaterial till 

det är dessutom bra ur miljösynpunkt, samtidigt som barnen lär sig uppskatta det naturen har att 

erbjuda, och de lär sig att hitta, använda och benämna naturens resurser. 

Planering
En genomtänkt planering är viktigare ju yngre barnen är, skriver Granberg (1998). Ljudnivån är 

lägre i utomhusmiljön än i inomhusmiljön. För att barnen ska kunna ta till sig materialet på bästa 

sätt bör grupperna inte vara för stora, så att pedagogen kan ge alla tillräcklig hjälp och 

uppmärksamhet. Mindre grupper ökar också koncentrationen och minskar ljudnivån ytterligare. 

Paulsen (1996) skriver att vi även bör vara medvetna om varandras olikheter – det som är bra för 

9



mig behöver inte vara bra för någon annan. Pedagogen bör planera sina aktiviteter och ha en klar 

syn på vad hon vill förmedla, vilka intryck som är viktiga för barnen att få, vad de ska använda 

tiden till samt vilka upplevelser som är av vikt.  Aktiviteterna bör vara väl förberedda och ha ett 

tydligt mål. Utvärdering är viktig av aktivitetens alla delar. Barnet bör få arbeta mycket med 

material och tekniker som de redan är välbekanta med, eftersom det då är lättare för barnet att 

uttrycka sig och då ges större möjligheter för barnet att bearbeta känslor. Paulsen (1996) menar att 

man i förskolan ofta hoppar från material till material, vilket kan vara bra på ett sätt, men samtidigt 

hämmar det barnet eftersom det aldrig får känna att de behärskat materialet fullt ut, och då kan de 

inte heller uttrycka sig fullt ut. 

3. METOD
I detta kapitel redogör jag för den metod jag har valt, hur jag gick tillväga vid urvalet, hur jag 

genomförde intervjuerna och hur jag sedan gick till väga för att bearbeta informationen, samt de 

etiska överväganden som jag har gjort. 

Metodval 
När jag skulle välja metod funderade jag på vad det var jag ville få fram. Antingen kunde jag välja 

en kvantitativ studie eller en kvalitativ studie. Den kvantitativa metoden har ett stort underlag, och 

associeras bland annat med massundersökningar där man försöker få fram tydliga, jämförbara svar, 

som man förhoppningsvis kan göra generaliseringar ifrån. I motsats till den har vi den kvalitativa 

studien som ofta har ett betydligt mindre underlag; istället för att få in snabba korta svar vill man 

komma in på djupet och få personliga, kvalitativa svar. Dock finns det ingen skarp gräns mellan den 

kvantitativa och den kvalitativa metoden (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2002). Jag valde att göra en 

kvalitativ intervjustudie. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa intervjun: 

Den kvalitativa intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 

innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation 

till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord (Kvale, 1997, s70).

Jag valde att göra intervjuer eftersom jag ville komma åt pedagogernas synsätt inom ämnet. Enkäter 

övervägdes men det lämnar öppet för många olika tolkningar och det går inte att ställa följdfrågor, 

därför valde jag istället intervjumetoden. Enkäter lämnar heller inga möjligheter till fördjupningar, 

samt att det blir svårt att se de olika nyanserna i svaren. Den kvalitativa intervjun är likt ett vanligt 

samtal, förutom att det har ett bestämt fokus som bestäms av intervjuaren (Dimenäs, 2007). 
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Istället för att intervjua förskollärarna en och en valde jag att göra mina intervjuer i så kallade 

fokusgrupper (fokuserade gruppintervjuer). Till skillnad från vanliga gruppintervjuer har 

fokusgrupperna ett mer bestämt innehåll, samt att intervjudeltagarna har möjlighet till mer 

diskussioner med varandra (Dimenäs, 2007). En annan fördel med att intervjua i grupp är att 

deltagarna kan känna sig tryggare och inte lika utsatta som om de vore ensamma.

Informationen samlades in med hjälp av intervjuer (se Bilaga 1, Intervjufrågor) som jag genomförde 

på tre olika förskolor i fokusgrupper med två till fyra pedagoger från samma förskola. Jag valde en 

semistrukturerad intervjumetod som möjliggjorde för mig att omformulera, förtydliga, ändra 

struktur och ordningsföljd bland frågorna samt ställa följdfrågor och riktade frågor till en viss 

person. Det kändes naturligare och mer fruktbart än att göra en helt strukturerad intervju där en fast 

ordning på frågorna måste följas. Den semistrukturerade modellen är mer avslappnad och naturlig, 

vilket känns viktigt för att kunna skapa en trygg stämning där de som intervjuas vågar uttrycka sig 

fritt.

Urval
Jag ville göra mina intervjuer på minst tre olika förskolor. De valda förskolorna ligger i Norrbotten 

och Västerbotten. Jag hade förhoppningar om att se fler synsätt när det geografiska avståndet var 

större än om jag hade valt förskolor inom samma stad. Utbildade förskollärare var i fokus för 

intervjun, men även två barnskötare deltog i en av intervjugrupperna. Förskollärarna var mitt 

främsta val eftersom de innehar en pedagogisk utbildning som barnskötarna saknar. Jag har 

intervjuat tre fokusgrupper med totalt åtta personer. I den första gruppen från Västerbotten deltog 

fyra personer varav två var förskollärare och två var barnskötare. I de två övriga grupperna från 

Norrbotten deltog två förskollärare i varje grupp. Alla arbetade på förskolor med barn i blandade 

åldrar från ett till och med fem år. 

Etiska överväganden
 Alla förskolor som tillfrågades blev informerade om de etiska riktlinjer jag valt att följa. 

Riktlinjerna är hämtade från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2009). De principer som jag informerade om och 

följer i min studie är:  informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa principer innebär att jag informerade deltagarna om syftet med min studie 

samt vilka regler som gällde, bland annat att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande. All information behandlas enbart av mig och förvaras på sådant 
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sätt att inga obehöriga kan ta del av den. Alla deltagare, både personal och förskolor, förblir 

anonyma. Jag använder mig även av fiktiva namn. All information kommer antingen att raderas 

eller arkiveras efter studiens slut och kommer därmed inte att användas till något annat än denna 

skrift.  

De fiktiva namnen jag har använt är:

Förskolan Bamse

Bodil, förskollärare

Beatrice,  förskollärare

Barbro, barnskötare

Benita, barnskötare

 

Förskolan Skalman

Siri, förskollärare

Susanne,  förskollärare

Förskolan Lilleskutt

Leila, förskollärare

Lotta,  förskollärare

Genomförande
Jag ringde upp olika förskolor i Norr- och Västerbotten och berättade om min studie och syftet med 

intervjuerna. Många förskolor tackade nej till att delta, främst på grund av tidsbrist. I de förskolor 

som tackade ja bokade jag in ett möte då jag skulle komma till förskolan och intervjua de pedagoger 

som ville medverka. Förskolorna fick själva välja vilka pedagoger som skulle delta i intervjun. 

Under mitt besök fick jag även se material som de hade gjort samt dokumentationer från tidigare 

verksamhet inom avdelningen (se Bilaga 2 - Bilder). Intervjuerna genomfördes i fokusgrupper på 

den aktuella förskolan. 

Den första förskolan, som jag här kallar Förskolan Bamse, ligger ligger i en förort till en större stad 

i Västerbotten. Förskolan har fem avdelningar där alla har barn i blandade åldrar från ett till och 

med fem år. En av avdelningarna är jag bekant med tidigare och jag visste således ungefär vilket 

arbetssätt de har. På den avdelningen jobbar fyra kvinnor. Jag intervjuade alla fyra kvinnliga 

pedagoger på avdelningen samtidigt i en fokusgrupp, och intervjun spelades in med hjälp av en 

dator. Efter intervjun fick jag möjlighet att titta på en del av den dokumentation som avdelningen 
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hade på estetisk verksamhet utomhus, och de berättade lite mer om hur de gått tillväga vid olika 

aktiviteter. I Bilaga 2 finns bilder från förskolan Bamse. Bilder från de övriga förskolorna finns ej 

med på grund av sekretess. 

Inför min andra intervju gjorde jag några små förändringar i strukturen på mina intervjufrågor till en 

följd som kändes mer naturlig, eftersom jag redan i den första intervjun märkte att frågeföljden 

behövde ändras. Eftersom jag har en semistrukturerad intervjumetod är dock inte frågeföljden något 

jag behövde följa till punkt och pricka utan den kunde när som helst förändras. Den andra förskolan 

kallar jag Förskolan Skalman. Den ligger i en medelstor stad i Norrbotten. Förskolan har tre 

avdelningar, och det jobbar fyra kvinnliga pedagoger på den avdelning jag besökte för min intervju. 

Två av dem deltog i intervjun. Även här genomfördes intervjun under arbetstid i ett av förskolans 

rum. Denna förskola och avdelning var okänd för mig och  jag hade inga tidigare kunskaper om 

deras arbetssätt.

Förskola nummer tre ligger även den i en medelstor stad i Norrbotten. Jag kallar den Förskolan 

Lilleskutt. Den har fyra avdelningar med barn i blandade åldrar från ett till och med fem år. Även på 

denna förskola är alla pedagoger kvinnor. Två av dem deltog i intervjun som vi genomförde under 

eftermiddagen på förskolan, dock efter arbetstid för pedagogerna som deltog. Även här spelades 

intervjun in med hjälp av en dator, och började transkriberas samma dag. Alla intervjuer 

genomfördes i December månad med några dagars mellanrum. 

Databearbetning
Efter intervjuerna som jag spelat in med hjälp av ett program för ljudinspelning i min dator, började 

jag med att lyssna igenom inspelningen. Därefter påbörjade jag transkribering av innehållet. Jag 

skrev ordagrant ner det som sades, men jag utelämnade eventuella pauser och andra ljud som skratt, 

harklingar och så vidare. När jag hade transkriberat alla tre intervjuerna tittade jag igenom alla 

frågor en efter en för att se hur lärarna på de olika förskolorna hade svarat, och på så sätt kunde jag 

tydligt se skillnader och likheter dem emellan. Jag gjorde anteckningar och markeringar i 

transkriberingen för att komma ihåg det som var mest intressant. Jag grupperade även 

transkriberingen med olika markeringar och teman för att lättare kunna hitta det jag sökte. De 

områden som grupperades handlade bland annat om vad lärarna lägger in i begreppet estetik, vad de 

brukar göra utomhus, hinder och möjligheter osv. En sammanställning av resultatet skrevs sedan in 

längre ner i det här dokumentet. 
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Metodkritik och tillförlitlighet
Den kvalitativa intervjumetod som jag har använt i min studie anser jag har fungerat väldigt bra. Jag 

har fått svar på mina frågor och eftersom jag har använt en semistrukturerad metod har jag kunnat 

förtydliga mina frågor när det varit oklart samt att jag har kunnat ställa följdfrågor och ändra 

strukturen. Den nackdel som jag har upptäckt med fokusgrupper är att det kan vara svårt att få 

personliga svar av alla deltagare när man är många. Den existerande relationen inom fokusgruppen 

är av betydelse för resultatet. Vissa deltagare tar mer plats än andra och då kan man gå miste om 

åsikter och synsätt hos de som hamnar i bakgrunden, eller de som inte vågar uttrycka sin åsikt. 

Fördelen är dock att deltagarna får möjlighet att ta del av varandras tankar och de kan diskutera med 

varandra och tillföra egna erfarenheter av det någon annan har sagt. 

Jag valde att göra mina intervjuer i fokusgrupper, istället för enskilda intervjuer, därför att jag ser 

många fördelar med att den intervjuade inte behöver vara ensam. Tillsammans kan de diskutera 

frågorna och även ta del av varandras svar, vilket kan vara till fördel även för dem. I en grupp kan 

de känna sig tryggare och det blir inte en lika utsatt position. Att jag har spelat in intervjuerna på 

datorn ökar reliabiliteten, eftersom allt som sägs blir inspelat och kan lyssnas igenom ordagrant, 

vilket även ger mig mer tid att tolka svaren (Dimenäs, 2007).

I kvantitativ forskning har man ett stort underlag i sin studie vilket kan vara av stor vikt i många 

avseenden. Min studie gick ut på att få höra personliga åsikter och gå in på djupet, och därför anser 

jag att den kvalitativa metoden som jag har använt var mer passande för mitt ändamål. Intervjuerna 

genomfördes på tre olika förskolor med få informanter, vilket gör detta till en liten kvalitativ studie. 

Därför går det ej att göra allmänna generaliseringar utifrån detta underlag, men däremot anser jag 

att mitt resultat kan ge en fingervisning om de synsätt som finns representerade bland förskollärare. 

4. RESULTAT

Resultatredovisning

Läromiljö
Pedagogerna anser att utomhusvistelsen på flera sätt har en positiv effekt på barnen. De menar att 

barnen behöver komma ut dagligen för att få frisk luft och solsken, samt för att ge utlopp för sin 

rörelseenergi. När barngruppen inte har möjlighet till detta för att vädret eller något annat håller 

dem inomhus märker de vuxna att gruppen blir mer rastlös och grinig. Detta medför också att 

barnen får svårt att koncentrera sig och hålla humöret uppe. 
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Jag: Vad anser ni att utomhusmiljön har för betydelse för barns lärande?

Leila: Jag anser att det är väldigt viktigt för barnen, och även för oss vuxna att få komma ut åtminstone 

en stund varje dag. Den friska luften och solen får alla att orka lite mer, och barnen får göra av med all 

sin rörelseenergi de har i kroppen. 

Lotta: Utemiljön är jätteviktig. Det finns helt andra möjligheter och material ute. När barnen inte har 

fått vara ute på hela dagen så märker vi att de blir rastlösa och grinigare än vanligt. De behöver komma 

ut för att orka med dagen. Annars får de svårt att koncentrera sig och så ökar ljudnivån betydligt, vilket 

tär på både dem och oss. 

På förskolan Skalman talar pedagogerna om att utomhusvistelsen skänker barnen ett helt annat lugn 

än när de är inomhus, och bråken mellan barnen minskar. De menar också att barnen kommer ihåg 

sådant de gör utomhus bättre eftersom det är ovanligare och mer speciellt för barnen. Förskolan 

Bamse framhåller även att naturen inspirerar barnen mer och att det känns naturligt att vara ute och 

göra saker. Barnen tycker att det är roligt och då är det också lättare att lära sig och komma ihåg det 

man gjort. 

Estetik
Gemensamt för alla tre förskolorna är hur de ser på begreppet estetik. Rita och måla är det som alla 

först tänker på när jag ber dem berätta vad estetiskt arbete innebär för dem. Leila och Lotta som 

arbetar på förskolan Lilleskutt uttrycker sig såhär om estetiskt arbete:

Lotta: Ja, det innebär ju allt vi skapar här med barnen, när vi målar och pysslar. 

Leila: Estetiskt.. då tänker jag på bildliga uttryck. Som att rita och måla.. och så musik och dans 

förstås.

Lotta: och drama.

Utöver ämnena bild och form nämner pedagogerna även att estetiskt arbete för dem är allt de 

skapar, vackra saker, musik, dans och drama samt pyssel. Många av dem kopplar ihop estetik med 

att man gör något speciellt som till exempel målar, sjunger eller pysslar. Men även mer abstrakta 

meningar kommer fram, till exempel ”allt vackert man ser”, ”allt vi skapar” och ”bildliga uttryck”. 

Förskolan Bamse menar att allt skapande är estetiskt, inte bara det lärarna planerar utan även det 

som barnen gör helt själva. Även vackra saker runt omkring oss är estetiska. På förskolan Skalman 

beskriver man sitt estetiska arbete som allt pyssel och sådant som de gör med barnen. Till exempel 

när de klipper och klistrar eller målar och ritar. Även sångsamlingar, dramaövningar och rollekar 

menar de är estetiskt för dem. Bland annat nämner de sitt årliga julspel (drama) som estetiskt arbete. 
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Form
En annan gemensam nämnare hos de olika förskolorna är att de uppenbarligen gör mycket på 

förskolan som de inte direkt ser som något estetiskt, och därför inte nämner när jag frågar om vad 

de brukar göra, men som jag enligt mitt synsätt kopplar till det estetiska ämnet. Sådant är till 

exempel den formlek barnen gör utomhus i sandlådan, i snön eller inomhus med trolldeg. 

Formgivning tycks inte vara något som pedagogerna på rak arm kopplar till estetiska ämnen. 

Förskolan Bamse:

Jag: Form, är det nånting ni håller på med.. att skapa former i olika material eller?

Beatrice: näe..

Bodil: Det är nog lite halvdåligt. Nä, det gör vi nog inte. 

Benita: Vad tänkte du då för form?

Jag: Ja det kan man göra i lera eller playdoh eller nånting..

Bodil: Ja, playdoh och trolldeg har vi ju! Det jobbar vi ju med. 

Jag: och sen utomhus kan man ju ha till exempel sand eller snö. Är det nånting ni..

Benita: Ja det brukar vi ju göra.. Snö, Ja, snö.  

Bodil: Ja, snö och så målar vi på snön på vintern.

Ingen av lärarna jag intervjuade kom att tänka på formgivning när vi talade om estetikens innebörd. 

Även när jag nämnde formgivning som en aktivitet hade många svårigheter med att koppla det till 

något som de själva gör på förskolan. Som exempel nämnde jag sand, snö och lera som material att 

använda till formgivning, och då kunde de komma på saker som de och/eller barnen brukar göra. Så 

här låter det på förskolan Skalman:

Jag: Planerar ni in formverksamhet utomhus? Tex. i sand eller snö?

Siri: Form? Ja, alltså nu under vintern så brukar ju barnen göra snögubbar och sådär. Och så kanske 

snögrottor och sånt. Men det är vanligtvis inget som vi sätter oss ner allihopa och planerar att nu ska vi 

forma det här ute i snön eller.. 

Susanne: Nä, så planerat är det ju inte. Men ibland kan man ju fråga barnen om de kan forma en rund 

snöboll eller så.. och så hjälper man dem och visar hur man kan göra. 

Jag: övriga årstider då, när ni inte har snön, formar ni något då ute?

Siri: Nej, inte direkt. Eller jo! I sandlådan såklart. Då formar vi ju sandkakor och sånt. Barnen har sina 

hinkar och spadar och de gör alla möjliga saker. Mycket tårtor och kakor blir det ju.

Även på förskolan Lilleskutt sker en stor del av formgivningen i snö under vintern. Mestadels är det 

oplanerad aktivitet utomhus när det gäller form, men barnen formar ständigt själva i det material 
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som finns ute på gården, då främst i sand eller snö, men även med pinnar, kottar, stenar och annat 

som kan finnas till hands. I snön är det ofta olika djur, snögubbar och borgar som formas, medan det 

i sand handlar om bakverk, maträtter eller byggarbetsplatser. 

Möjligheter/fördelar
Förskolorna har en positiv inställning till användandet av utomhusmiljön, såväl till estetiskt arbete 

som till andra ämnesområden. Alla tre förskolor i min studie är belägna så att de har skogspartier i 

nära anslutning till skolan. De går till skogen i olika omfattning, från i stort sett varje vecka för en 

av förskolorna till någon gång i månaden för en av de andra förskolorna. Under utflykterna till 

skogen förfaller det vara främst lek som står i fokus. Alla förskolorna uttrycker att naturen är en 

inspirerande och naturlig miljö som är bra för barnen. De märker också en stor glädje hos barnen 

när de får komma ut i naturen. Susanne och Siri från förskolan Skalman berättar om några fördelar 

de ser med estetisk verksamhet utomhus: 

Susanne: Ja fördelarna är väl att det blir roligt att göra sånt här utomhus. Och att det blir så 

inspirerande av naturen och.. 

Siri: Ja att barnen tycker att det är roligt. 

Susanne: Mm, och de får möjligheten att pröva andra saker som man kanske inte kan göra inne. Som 

det här med att ha ett jättestort papper kan ju vara svårare inne. Och att skvätta färg med jättemycket 

vatten och att låta det bara rinna utanför pappret och se hur det blir. 

Siri: Ja sen om man har nåt tema som sagt om naturen så är det ju jättebra om man kan gå ut och göra 

något ute där de kan använda materialet och titta noga på hur allt verkligen ser ut.

En fördel med att hålla till utomhus är med andra ord att man kan vara mer fri i sitt skapande och 

låta färgerna flöda utan att behöva tänka på att skydda lokalen från färgstänk eller annat material. På 

förskolan Bamse är närheten till naturen och materialet en viktig fördel: 

Beatrice: Ja vi har det ju så bra här, runt våran förskola. Vi har ju möjlighet.. vi har nära till skog och 

natur och.. det är ju fördelaktigt för oss. 

Benita: Och så finns det ju mycket material. I skogen. 

Jag: Ja, mycket material ja. 

Beatrice: Barnen är ju vana att vara ute. Vi rör oss ju mycket i skog och mark. 

Förskolan Lilleskutt framhåller att utomhusmiljön är bra på så sätt att det finns stora ytor att 

utnyttja. På sin avdelning har de bara ett litet utrymme som är avsett för målning och liknande, och 

där ryms bara några få barn åt gången. Fördelarna med att vara ute för dem är att alla kan delta 
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samtidigt utan att behöva trängas mellan fyra väggar. Trots fördelarna de ser med utomhusmiljön så 

väljer de för det mesta att stanna inne med sitt skapande. 

Hinder/nackdelar
Det finns dock inte bara fördelar med att bedriva delar av verksamheten i utomhusmiljö. Förskolan 

Bamse säger i intervjun att de inte ser några nackdelar med utomhuspedagogik, och jag märker även 

i intervjun samt i deras dokumentationer att de tillbringar mycket tid utomhus och vågar prova olika 

saker. På de två andra förskolorna uttrycker pedagogerna nackdelar de kan se med att hålla till 

utomhus. Så vitt jag kan se av deras intervjusvar samt i den dokumentation jag fick ta del av, 

tillbringar de betydligt mindre tid i naturen än förskolan Bamse. En slutsats jag drar av det är att ju 

fler nackdelar personalen ser i utomhuspedagogik desto mindre tid spenderar de med planerad 

utomhusaktivitet. På förskolan Skalman låter det såhär:

Jag: Vad ser ni för hinder med estetisk verksamhet utomhus?                               

Siri: Ja det är väl att det är kallt då på vintern. Och att det är svårt när man har så mycket kläder, och 

att grejerna ska bäras ut och och sen in igen, och så måste man gå in för att tvätta av sig, och sen om 

man har glömt nån grej så måste man springa in och hämta den, men man kan inte alltid bara lämna 

barngruppen heller.  

Susanne: Nä speciellt inte de små barnen om man ska göra något med dem så måste man ha uppsikt 

hela tiden.

De nackdelar som uttrycks i förskolorna Skalman och Lilleskutt handlar främst om ramfaktorer som 

personalbrist och tidsbrist. Svårigheterna ligger även i att få materialet på plats utomhus och sedan 

in igen eftersom det krävs både tid och kraft att flytta exempelvis stafflier, färger, vatten och 

skyddskläder. På sommaren uttrycks inte nackdelarna vara lika stora eftersom det då är varmt och 

känns naturligare att spendera mycket tid utomhus. På vintern däremot har barnen mycket kläder 

vilket ses som ett problem, speciellt för de minsta barnen som kan ha svårigheter att röra sig. De 

upplever också svårigheter att kunna skapa med händerna med handskar på sig eftersom det blir 

svårt att hålla fast i något. Att forma i snö är dock ingen av förskolorna främmande för eftersom det 

kommer naturligt för barnen. 

Siri: På vintern krävs ju helt andra förberedelser och alla ska klä sig varmt, och så är det svårt att måla 

eller göra något sådant när det är kallt och man fryser. Men då kan vi ju använda snön och göra något.
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Sammanhang
Pedagogerna menar att de försöker använda utomhusmiljön till många olika saker, och ingen av 

dem kopplar utomhusvistelsen till något speciellt sammanhang då de använder utomhusmiljön extra 

mycket. Dock kan det aktuella temat på förskolans avdelning ha viss inverkan på hur pass mycket 

de har bild- och formskapande utomhus. Speciellt tänker de då att ett tema som handlar om djur och 

natur gör att de spenderar mer tid utomhus med olika planerade aktiviteter, och däribland estetiska 

förehavanden. Även årstiden har viss betydelse i vilken utsträckning utomhusmiljön används. 

Pedagogerna talar om sommaren och hösten som den bästa tiden eftersom naturen har mycket 

material att erbjuda under den tiden. Naturmaterialet använder de både till skapande inomhus och 

utomhus. Dock förefaller det vara vanligast att pedagogerna plockar naturmaterial utomhus som de 

sedan använder inomhus. 

Lotta: Ja, det är ju som sagt kanske inte så ofta som vi har planerat något utomhus just för estetisk 

verksamhet, utan det är mer att vi tar in material från naturen och jobbar med det inomhus istället. Då 

är det ju mestadels på sommaren och hösten som vi använder mycket naturmaterial. 

Leila: Ja, precis. Men alla årstider utnyttjar vi utemiljön på något sätt. Om vi har ett tema om skogen 

och djur eller något annat som har med naturen att göra så faller det sig naturligt att vi gör mycket 

utomhus också, så vilket tema vi har har ju en viss betydelse förstås. 

Förskolan Bamse menar att årstiden inte spelar någon roll, utan att de går ut oavsett vilken årstid det 

är. De menar att det alltid finns någonting man kan hitta på för barnen utomhus, och att barnen är 

bra på att hitta på saker själv. Pedagogerna menar att barnen ibland sätter sig självmant när de är 

utomhus och gör något skapande, till exempel att teckna i sanden med en pinne eller ett finger, eller 

bygger små figurer av kottar och pinnar. Pedagogerna på Skalman menar även de att det inte är 

något speciellt sammanhang då de oftare går ut och skapar utan att det kan ske när som helst då de 

får ett infall att de ska göra något utomhus. Men sommaren är den period som känns mest naturlig 

att bedriva skapande verksamhet utomhus eftersom de inte behöver oroa sig för att barnen ska frysa. 

Planering
Mycket av den estetiska verksamheten som sker utomhus förefaller vara spontana påhitt från barnen 

eller pedagogen. Pedagogerna menar att de saknar kunskap om hur de kan lägga upp en sådan 

verksamhet utomhus. De uttrycker även att mer kunskap skulle ge dem mod att prova på och ta till 

sig arbetssättet. Ofta är det barnen som tar initiativ till att göra något kreativt utomhus. Det är något 

som pedagogerna uppmuntrar, och de medverkar också ofta i deras lekar i sandlådan eller snön. 

Jag: Planerar ni in bildverksamhet utomhus?                                                     
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Lotta: …nej, det måste jag säga att det är inget som förekommer särskilt ofta. Det är något som vi 

faktiskt skulle behöva lära oss mer om för att kunna ta det till oss och våga prova på mer. Men.. vid 

enstaka tillfällen har vi haft bildaktiviteter utomhus i små grupper. Vi har till exempel målat på stenar 

och gjort schabloner med löv någon gång. 

Jag: Planerar ni in formverksamhet utomhus? Tex. I sand eller snö.                 

Leila: Ja, inte ofta men det händer. Vi har gjort naturfigurer av pinnar och annat vi hittar ute. 

Lotta: Nu under vintern så håller vi på en del med snön och gör snögubbar och bollar.. det är inte alltid 

det är planerat men då och då så har vi tänkt ut att nu ska vi göra något speciellt med några av barnen.. 

och i sanden är det ju mest.. ja då är det mer att barnen gör något själva, att de bakar eller gräver och 

sådär så det brukar nog inte vara planerat, nej. Men vi sitter ofta där med dem på rasten ute och hjälper 

till och ställer frågor och sådär så att de ska tänka lite längre och utvecklas i det de gör.

Det är dock inte all estetisk verksamhet som är spontan, utan det förekommer även planerad 

aktivitet utomhus. Den planerade aktiviteten sker av praktiska skäl mestadels innanför förskolans 

grindar. Då är det ofta traditionella metoder som används som att rita eller måla med vattenfärg på 

papper. Skillnaden kan istället vara storleken på pappret. Utomhusmiljön erbjuder enorma ytor som 

kan vara användbara och erbjuda nya möjligheter till skapande. Istället för vanliga små pappersark 

används tapetrullar och andra större papperstyper, och istället för att använda penslar kan de måla 

med händer och fötter eller en sopkvast. 

Susanne: Ja, visst händer det någon gång att vi är ute också och målar eller något sådant. Speciellt på 

sommaren så kan ju barnen måla ute på asfalten med kritor eller så. Det tycker de är roligt. 

Siri: Ja och så ibland kan vi ta ut långa tapetrullar eller annat sånt här riktigt stort papper som många 

kan måla på samtidigt.

Siri: Ja vi rullar ut det på marken och så kan alla måla från olika håll. Eller så kan vi sätta upp det på 

husväggen och så får de måla på det viset. Det brukar bli mycket vatten till färgen så att det rinner en 

hel del så man får se till att skydda bakgrunden.

Susanne: Men barnen tycker att det är riktigt kul. De tittar och pekar när färgen rinner och ibland 

fångar de upp den innan den når slutet på pappret. 

Pedagogerna på förskolan Bamse menar att allt de gör inte behöver vara planerat i detalj. Ibland är 

det planerat och ibland är det inte det, utan de gör något som kommer spontant ur stunden, utifrån 

förslag från barnen eller som en spontan utveckling ur något annat de har gjort. 

Utställningar
Utomhusmiljön kan inte bara användas till skapandet i sig, utan även för att visa upp barnens alster. 

Pedagogerna på förskolan Bamse har upptäckt fördelar med att ta med sig konstverken ut. Där finns 
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stora öppna ytor som skänker konstverken och konstnärerna den uppmärksamhet de förtjänar. Även 

solens ljus ger alstren liv. Bilder från deras höstvernissage finns i bilaga 2 i detta dokument. 

Konstverken som de visar upp utomhus är ofta sådant som har med naturen att göra på något sätt. 

Antingen har de använt naturmaterial i processen eller så föreställer verket ett djur eller något annat 

som hör hemma utomhus. Pedagogerna menar att det känns mer naturligt att visa upp sådant 

material utomhus i dess rätta miljö. Vernissagerna är dock bara tillfälliga utställningar då anhöriga 

ges möjlighet att komma och titta på barnens skapelser. Utöver det har de på förskolan Bamse även 

permanenta verk som kan skådas ute på skolgården. På väggen hänger en tavla helt gjort i material 

som är hämtat från skogen. Grindarna som omger gården är delvis täckt av tygremsor i alla möjliga 

färger som barnen har vävt in i stängslet i olika mönster.  

Även på förskolan Skalman brukar barnens konstverk visas upp i en tillfällig utställning under 

våren. De andra avdelningarna tar också ut sina konstverk och barnen ger möjlighet att gå runt och 

titta på varandras alster, de kommenterar och inspireras. Föräldrarna bjuds in på visning, och efteråt 

på kvällen så plockar man in allt igen i säkerhet från väder och vind. Lilleskutt däremot har ännu 

inte prövat på att ha konstuppvisningar utomhus utan det sker inomhus de gånger de ordnar en 

visning. Deras enda farhåga är att vädret ska vara ogynnsamt under utställningsdagen, men de har 

för avsikt att prova vara utomhus i framtida utställningar eftersom de blivit inspirerade av andra 

förskolor samt mitt besök. 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Sammanfattning och diskussion av resultatet
Syftet med denna studie var att undersöka vilken syn det finns hos förskollärare angående estetisk 

verksamhet utomhus, och då främst med fokus på bild- och formskapande. Genom kvalitativa 

intervjuer i fokusgrupper på tre olika förskolor i Norrbotten och Västerbotten har jag undersökt 

olika synsätt hos pedagoger. Det jag söker svar på i studien är i vilken omfattning bild- och 

formskapande förekommer utomhus i förskolan, samt i vilka sammanhang utomhusmiljön används 

till bild- och formskapande. Målet var även att undersöka vilken betydelse pedagoger anser att 

utomhusmiljön har i barns lärande.

I vilken omfattning förekommer bild- och formskapande utomhus i förskolans 
verksamhet?

Resultatet av min studie visar att bild- och formgivning förekommer i utomhusmiljön, dock i olika 
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utsträckning på olika förskolor. En anledning till det är avståndet till skogen. Ju närmare förskolan 

har till skogen desto större möjligheter har de att utnyttja den till fullo. Pedagogernas synsätt spelar 

också en avgörande  roll. Mer kunskap gör att pedagogerna känner sig tryggare och kan då lättare 

bortse från de svårigheter som eventuellt finns. Synen på estetiskt arbete utomhus är övervägande 

positiv, och det finns en stor vilja att låta utomhusmiljön ta större plats i verksamheten. En stor del 

av det estetiska som sker utomhus verkar dock vara spontant och  inte något som är planerat från 

lärarens sida. Några uppgifter om hur många gånger i veckan eller månaden de har sådana här 

aktiviteter utomhus har jag inte. Det är inget som sker varje vecka, eller ens varje månad. 

Omfattningen varierar mycket mellan de tre förskolorna i studien, där förskolan Bamse är den 

förskola som har flest planerade aktiviteter i ämnet. Utomhusaktiviteterna med fokus på bild- och 

formskapande sker väldigt sporadiskt, såväl den planerade som det fria och spontana skapandet. 

Barnens fria skapande har dock betydligt större plats i verksamheten än det planerade skapandet. 

En likhet mellan förskolorna i studien är att de alla är positiva till att förflytta delar av verksamheten 

ut till en naturmiljö. Hur verksamheten ser ut i verkligheten skiljer sig dock betydligt mer. 

Förskolan Bamse är den förskola i studien som mest följer det synsätt de ger uttryck för, och har 

relativt många estetiska aktiviteter i utomhusmiljö. De två andra förskolorna har enstaka planerade 

estetiska aktiviteter utomhus, främst inom skolgården. Förskolorna säger sig alla se fördelar med 

utomhuspedagogik och i olika utsträckning har de såväl planerad som oplanerad bild- och 

formverksamhet i utomhusmiljö. Samtliga förskolor ligger i nära anslutning till ett skogsparti som 

de brukar besöka med sin barngrupp. Skillnaderna ligger bland annat i utsträckningen de använder 

utomhusmiljön i verksamheten, vilket bland annat beror på hur trygga pedagogerna känner sig i 

arbetssättet. Den förskola som känner sig tryggast att arbeta i utomhusmiljö menar att de heller inte 

ser några nackdelar med utomhuspedagogik. Förskolan som minst använder utomhusmiljön till 

planerad  estetisk aktivitet uttrycker att de inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att använda 

utemiljön på ett tillräckligt givande sätt. De uttrycker en viss rädsla inför att förflytta verksamheten 

utåt. De ser också många nackdelar med att förflytta sig till utemiljön, främst under vinterhalvåret 

då kylan sätter stopp. 

Vad anser pedagoger i förskolan att utomhusmiljön har för betydelse i barns  
lärande?

Alla förskolor i studien ser utomhusmiljön som ett bra miljöombyte från inomhuslokalerna som 

samtidigt inspirerar barnen och ökar glädjen. Pedagogerna menar att utomhusvistelsen är viktig för 

barnens koncentrationsförmåga och lärande och att en daglig dos utomhusvistelse behövs för att 
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hålla barngruppen på topp. 

Liksom Dahlgren och Szczepanski (1997) har pedagogerna i denna undersökning upptäckt att 

utomhusvistelsen är viktig för att barnen ska må bra. Pedagogerna talar om att barnen blir rastlösa 

och högljudda när de inte får komma ut på hela dagen, och koncentrationsförmågan blir lidande. 

Carlsen och Samuelsen (1991) skriver om hur viktig pedagogernas synsätt är för att kunna stödja 

barnen på bästa sätt i deras estetiska utveckling. Detta syns tydligt i mitt resultat, där man ser att 

pedagogerna vågar mer och provar mer om de är positiva och ser på fördelarna istället för 

nackdelarna med utomhusvistelsen. 

I vilka sammanhang används utomhusmiljön till bild- och formskapande?
Lärarna i samtliga förskolor säger själva att det inte är något speciellt sammanhang som för dem till 

utomhusmiljön, utan att det sker i ungefär lika stor utsträckning hela året oavsett eventuella teman 

eller annat som styr verksamheten.  Dock nämner de ändå sommaren som höjdpunkten och den 

bästa tiden att vara ute. Liksom Løkken m.fl. (2006)  menar även jag att utomhusvistelsen är viktig 

under hela året, och att barnen behöver få positiva upplevelser av utomhusmiljön i olika 

sammanhang året runt. De olika årstiderna skapar naturligt olika sammanhang och mening, och 

därför kan det tyckas onödigt och omotiverat att välja bort vintern som aktivitetsperiod. 

Pedagogerna i förskolorna jag har besökt berättar att de gör allt möjligt i utomhusmiljön, och att de 

inte är beroende av något speciellt tema eller liknande för att göra planerad estetisk verksamhet 

utomhus. Jag som utomstående tycker mig ändå se en koppling mellan utomhusvistelsen och ett 

naturtema. Den dokumentation jag har tagit del av har mestadels varit målningar med djur- och 

naturmotiv, samt pyssel och formationer med samma tema. 

Slutsatser
Slutsatserna i studien är att förskollärare ofta har en tydlig syn på hur de vill arbeta i sin 

verksamhet, där utomhusmiljön ingår som en naturlig del inom alla ämnen, även de estetiska. När 

det kommer till realiserandet av den synen nämns hinder som bristande tid eller att barngrupperna 

är för stora och personalstyrkan för liten för sådana projekt, även om viljan är stor. Bristande 

kunskap nämns också som en betydande faktor. 

Pedagogerna i studien menar att de inte gör skillnad på olika årstider osv när det gäller den 

omfattning som de är utomhus och gör olika estetiska aktiviteter. Vad jag som intervjuare har märkt 

genom observationer, dokumentationer och intervjuer är att detta inte stämmer till fullo. Enligt de 
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exempel på aktiviteter jag har hört och sett dokumentation på är det främst när förskolan arbetar 

med något som hör naturen till som de faktiskt besöker och gör något planerat i den, åtminstone när 

det gäller bild- och formskapande. Under vår och sommar tenderar de planerade 

utomhusaktiviteterna öka något i jämförelse med vinterhalvåret, även om avsikten bland 

förskolorna är att utnyttja utomhusmiljön lika året om. Ofta är det barnen som tar initiativ till att 

göra något kreativt utomhus.

Eventuella skillnader mellan skolorna anser jag främst beror på förskolans närhet till naturen, samt 

pedagogernas trygghet och tidigare erfarenheter kring aktiviteter i naturen. Självklart har även 

pedagogernas eget intresse för natur och utomhusaktiviteter en stor betydelse för hur verksamheten 

bedrivs. 

De slutsatser jag kan dra av denna studie är att man bör ta vara på all den glädje, det material och de 

möjligheter som naturen har att erbjuda, såväl till estetisk verksamhet som till övriga ämnen och 

aktiviteter. Om man har ett positivt och öppet synsätt vågar man mer och kan då lära sig mer och 

utvecklas både som person och kunskapsmässigt. Ju fler nackdelar pedagogerna ser i 

utomhuspedagogik desto mindre tid spenderar de med planerade utomhusaktiviteter. Närheten till 

naturen är av praktiska skäl en avgörande faktor för hur mycket tid man kan spendera där, men även 

om man inte har möjlighet till en naturmiljö finns alltid förskolans egen planerade utomhusmiljö till 

förfogande. Estetiskt skapande i utomhusmiljö bör ingå som en planerad pedagogisk verksamhet. 

För att detta ska bli möjligt så krävs fortbildning av personalen för att öka förståelsen för de 

möjligheter som finns i en utomhusmiljö. I de exempel jag har fått ta del av i studien förs inte 

lärandet in i aktivitererna på ett strukturerat och metodiskt sätt, utan aktiviteterna är ofta spontana 

och oplanerade utan något klart syfte och mål. Utomhusaktivitererna i förskolan är ofta dominerade 

av den fria leken. Fortbildning av pedagogerna är av vikt för att ge dem kunskap, inspiration och 

mod att våga prova mer planerad estetisk verksamhet i utomhusmiljö. 

Egna reflektioner
Resultatet känns för mig inte särskilt överraskande, utan jag hade väntat mig ganska stora skillnader 

mellan de olika förskolorna eftersom det är vad jag har upplevt genom egen erfarenhet i olika 

förskolor som jag har arbetat eller gjort praktik på. Men jag måste säga att jag ändå blev positivt 

överraskad över att förskolan Bamse har estetisk verksamhet utomhus i den utsträckning de har. Jag 

har även lärt mig nya saker inför mitt kommande arbete som förskollärare. Dock anser jag ändå att 

man kan ta det ytterligare några steg. Jag menar att allt man gör inne kan man även göra ute, något 

som jag vet att andra pedagoger håller med mig om. Jag förstår pedagoger som ser hinder och 
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nackdelar med att flytta delar av verksamheten utomhus, eftersom jag själv många gånger har känt 

samma sak. Det är inte alltid en lätt uppgift och det kräver ofta mer energi, tid och planering för den 

person som ska leda aktiviteten. Men oavsett de nackdelar som kan finnas anser jag att fördelarna 

uppväger alla nackdelar. Personligen tänker jag att allt kommer inte att passa alla, men barnen bör 

åtminstone få chansen att prova olika tekniker och aktiviteter i sin takt, såväl inomhus som 

utomhus. Det bör de få göra, och det har de rätt till, oavsett vad pedagogen har för synsätt eller 

intressen. Forskning visar att utomhusmiljön har stora fördelar, med positiv effekt på både hälsan 

och lärandet. Vad mer behöver man veta?

Vidare forskning 
Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan olika förskolor i den  utsträckning som de 

använder utomhusmiljön till bild- och formverksamhet. Det vore intressant att fortsätta denna studie 

med ett större underlag av förskolor, samt även göra jämförelser mellan olika typer av förskolor. 

Blir det någon skillnad i resultaten om man jämför småbarnsavdelningar med avdelningar för större 

barn? Hur ser det ut om man jämför ”vanliga” förskolor med Ur & skur-förskolor som uttalat har en 

pedagogik som innefattar att göra det mesta utomhus? Intressant vore även att göra denna studie 

med fokus på vad barnen har för syn på bild- och formskapande utomhus i förskolan. 

25



7. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

Tryckta källor
Aasebö, Turid Skarre & Melhuus, E. Cathrine (2007). Rum för barn – rum för kunskap: kropp, kön,  

vänskap och medier som pedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber. 

Bendroth Karlsson, Marie (1996). Bildprojekt i förskola och skola: estetisk verksamhet och 

pedagogiska dilemman. Linköping: Linköpings Universitet.

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2002). Varför Vetenskap? Om vikten av problem 

och teori i forskningsprocessen. Lund: Studentlitteratur. Andra upplagan. 

Bostelmann, Antje & Mattschull, Heiko (2005). Bananblått och hallongrönt: att måla med barn.  

Malmö: Gleerups utbildning AB.

Buaas, Ellen (2002). Med himmelen som tak. Uterommet som arena for skapende aktiviteter i  

barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. 

Carlsen, Kari & Samuelsen, Arne Marius (1991). Intryck och uttryck. Stockholm: Runa förlag.

Dahlgren, Lars Owe & Szczepanski, Anders (1997). Utomhuspedagogik: boklig bildning och 

sinnlig erfarenhet : ett försök till bestämning av utomhuspedagogikens identitet. Linköping: 

Linköpings universitet. 

Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare. Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt  

och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB. 

Ericsson, Birgitta & Eriksson, Anita (1980). Skapande verksamhet. Stockholm: Liber läromedel.

Granberg, Ann (1998). Förskoleboken. Stockholm: Bonnier utbildning AB.

Granberg, Ann (2001). Småbarns bild- och formskapande – lek med former, färger och linjer. 

Stockholm: Liber AB. 

Henningson, Lars (2006). Utomhuspedagogik analys av en fortbildningskurs ur ett sociokulturellt  

perspektiv. D-uppsats. Linköpings Universitet.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

26



Kvale, Stenar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund Studentlitteratur.

Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve & Röthle, Monika (2006). Småbarnspedagogik  

Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Stockholm: Liber AB.

Lärarförbundets förlag och Tidningen Förskolan (2005). Utomhuspedagogik i förskola och 

förskoleklass. Nr 7 TEMASERIE FRÅN TIDNINGEN FÖRSKOLAN. Lärarförbundets förlag. 

Paulsen, Brit (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Pedagogiska institutionen (2004). Självvärdering. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå 

universitet. 

Skolverket (2006). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

Elektroniska källor
• Ahlberg, Kerstin (2007, hämtad 2011-01-12). Rum för bildskapande. 

http://mm.konstfack.se/mikromarc/pdf/BI//BI_41-80_02_kerstin_ahlberg.pdf     

• Nationalencyklopedin (Hämtad 2010-12-15). Estetik. http://www.ne.se/estetik  

• Södertörns högskola (Hämtad 2011-01-14). Vad betyder estetik? 

http://webappl.sh.se/C125742F0023342D/tmt.view/884D19E5A048B93AC125756A0042E

0AE?

open&ref=/C1256C93006BD8E9/A05E12CCE4078407C12574B400517892;/C1256C8A00

66623D/4667C38FDBB16DE5C1256C95003CD2B9 

• Vetenskapsrådet (2009, hämtad 2010-12-16). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

27

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://webappl.sh.se/C125742F0023342D/tmt.view/884D19E5A048B93AC125756A0042E0AE?open&ref=/C1256C93006BD8E9/A05E12CCE4078407C12574B400517892;/C1256C8A0066623D/4667C38FDBB16DE5C1256C95003CD2B9
http://webappl.sh.se/C125742F0023342D/tmt.view/884D19E5A048B93AC125756A0042E0AE?open&ref=/C1256C93006BD8E9/A05E12CCE4078407C12574B400517892;/C1256C8A0066623D/4667C38FDBB16DE5C1256C95003CD2B9
http://webappl.sh.se/C125742F0023342D/tmt.view/884D19E5A048B93AC125756A0042E0AE?open&ref=/C1256C93006BD8E9/A05E12CCE4078407C12574B400517892;/C1256C8A0066623D/4667C38FDBB16DE5C1256C95003CD2B9
http://www.ne.se/estetik
http://mm.konstfack.se/mikromarc/pdf/BI//BI_41-80_02_kerstin_ahlberg.pdf


BILAGA 1 - Intervjufrågor
• Namn

• Ålder

• Utbildning

• År i yrket

• Vad innebär estetiskt arbete för dig?

• Var hämtar du din inspiration ifrån?

• Planerar ni in estetiskt arbete?

• Vart håller ni till när ni har bild eller formgivning? Har ni speciella lokaler? Inne/ute?

• Har utomhusmiljön någon plats i ert bildskapande? 

• Vad anser ni att utomhusmiljön har för betydelse för barns lärande?

• Planerar ni in bildverksamhet utomhus? 

• Planerar ni in formverksamhet utomhus? (ex. I sand eller snö)

• Vilka får vara med? Hur tänker ni då?

• Förekommer bildverksamhet utomhus här?

◦ Om ja: vad är det (generellt) ni gör ute, och vad gör ni inne? Varför?

▪ Varför har ni bild- och form utomhus? Vad får ni ut av det?

◦ Om nej: Varför inte?

• Har ni sett andra förskolor som har bild och form utomhus?

• Skapar barnen själva utomhus, utan er medverkan? (ex ritar, bygger, gör snöformationer) 

Vad gör de då?

• I vilka sammanhang väljer ni att använda utomhusmiljön i bild- och formskapande? (ex 

vissa teman, årstider)

• Vad ser ni för hinder med estetisk verksamhet utomhus?

• Vad ser ni för möjligheter/fördelar?

• Använder ni naturmaterial i bildverksamheten (inne/ute)? (ex rita med lera, klistra löv osv)

• Vad krävs för att ni ska utnyttja utomhusmiljön mer till estetiskt arbete? (t.ex saknar ni något 

material?)

• Gör ni någon gång så kallade naturtavlor eller liknande?

• Visar ni upp era alster utomhus i gallerier eller liknande? Tillfälliga eller permanenta 

konstuppvisningar utomhus?
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BILAGA 2 – Bilder
Samtliga bilder är dokumentation från förskolan Bamse. 
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