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Abstract 

I denna undersökning har vi försökt ta reda på hur pedagoger tillvaratar barns intressen i 

utomhusmiljö. Även platsens betydelse i samband med utomhuspedagogik har 

diskuterats. Syftet med undersökningen var att studera vad barn intresserar sig för 

utomhus och hur pedagoger bemöter och tillvaratar detta. I ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv ses barn som kompetenta och utifrån tidigare erfarenheter försöker de att 

förstå sin omvärld. Utifrån variationsteorin ges barn förutsättningar för att urskilja och 

erfara mångfald. Vi har valt en kvalitativ metod där vi gjort en undersökning genom 

observationer som filmats. Observationerna utfördes på fältet i den naturliga miljön 

utomhus vid en fristående förskola som har I Ur och Skur som profil och som arbetar 

med utomhuspedagogik. Resultatet visar enligt tidigare forskning och vår tolkning att 

pedagogerna tillämpar utvecklingsteorin genom att ställa öppna frågor för att få igång 

barnens tankar. På olika sätt uppmärksammade pedagogerna det som barnen intresserade 

sig för i utomhusmiljön. Observationen visade engagerade pedagoger som intresserade 

sig för barnens upptäckter genom att engagera sig i deras frågor och dela deras 

upplevelser. Utifrån vår insamlade empiri menar vi att det framkom att pedagogers 

bemötande har betydelse för att barn ska bibehålla sitt intresse och öka lusten att lära. 
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Förord 

Tack till vår handledare Christel Persson för allt stöd och uppmuntran under arbetets 

gång. Vi vill även tacka alla som medverkat till att vi har kunnat genomföra denna studie 

och då speciellt förskolan där vi utfört vår undersökning. Vi har båda varit lika delaktiga 

i arbetet och flitigt diskuterat idéer och upplägg. Vi vill speciellt tacka våra familjer och 

närstående som har stöttat oss hela vägen.  
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1. Inledning 

Under hela vår utbildning och även tidigare i vårt yrkesverksamma liv inom barnomsorgen har 

vi varit intresserade av utomhusförlagd verksamhet. Vi arbetar/har arbetat inom I Ur och Skur 

förskola respektive utegrupp i förskoleverksamhet och brinner för detta ämne. I dagens 

datoriserade samhälle med ett högre tempo och stressade föräldrar som oftast arbetar heltid, 

ökar barnens trötthet. Enligt Söderström i Naturvårdsverkets rapport (2011) är en förklaring till 

den ökade tröttheten bland barn långa dagar på förskolan, kvällsaktiviteter, mer tevetittande och 

mer tid vid datorn i hemmet. Vidare menar Söderström att barnen är trötta efter helgen också 

kan bero på att barnen inte varit utomhus under helgen, och därför känns det angeläget att vi 

som pedagoger uppmuntrar utevistelse (Naturvårdsverket 2011). ”Verksamheten ska ge 

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

utomhus” (Skolverket 2010, s.7). I utevistelsen ingår bland annat rörelse, sinnliga upplevelser 

och frisk luft. Under förskollärarutbildningen med start 2012 har vi skrivit en del arbeten med 

fokus på utomhuspedagogik och miljöarbete utifrån vårt intresse. Förskollärarutbildningen vid 

Högskolan Kristianstad har gett oss kunskaper och färdigheter som lett till att vi kan inta ett 

professionellt förhållningssätt i vår kommande yrkesroll som förskollärare. 

1.1 Om barns utomhusmiljö i läroplanen och introduktion till forskning 

Som yrkesverksam förskollärare förankrar man sitt uppdrag i läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2010). Utevistelsen är en del av barns vardag i dagens förskola. Utomhusmiljön på 

förskolan kan vara gården där barnen går ut under sin vistelsetid. Det kan också vara att man 

förflyttar sig ut i naturen till olika platser en bit från förskolan. Med naturen som utgångspunkt 

ges barnen möjligheter att utveckla ett varsamt förhållningssätt till denna och till närmiljön, 

vilket i sin tur leder till en hållbar utveckling i ett längre perspektiv. Enligt läroplanen för 

förskolan ska förskolan erbjuda barnen en varierad och innehållsrik verksamhet, såväl inomhus 

som utomhus, där de får möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper om sig själv och sin 

omvärld (Skolverket 2010). Detta bidrar förskolan med genom att ge barnen möjlighet att 

tillägna sig kunskaper om naturen, lära sig att respektera och samspela med naturen. Barnen ges 

möjlighet att studera växter och djur och att samtala om hur naturen förändras efter årstiderna. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Skolverket 2010, s.10). Ibland 

finns det för barnen ingen naturlig koppling mellan det som odlats på åkrarna och det som vi 

sedan äter. Kanske har barnen inte heller samma förståelse för vattnets kretslopp, eftersom vi 

bara vrider på kranen för att få friskt och rent vatten (Barr, Nettrup & Rosdahl 2011). Att få 

barnen att förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp är därför en viktig uppgift för 
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förskolan. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för 

naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” 

(Skolverket 2010, s.10).  

Aktiviteterna utomhus främjar samarbete och barnen gör något tillsammans utan att skapa 

konkurrens (Ericsson 2002). Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) menar att 

barn lär bäst i smågrupper tillsammans med erfarna pedagoger. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

sker lärande och utveckling i samverkan (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008). 

Även Granberg (2000) hävdar att upplevelser och upptäckter i utemiljön ger viktiga kunskaper 

när dessa delas med en vuxen. Vidare menar Granberg (2000) att pedagogen har en betydande 

roll i att se vad barnen intresserar sig för. Pedagogen deltar intresserat i barnens upptäckter och 

ställer öppna frågor, därigenom uppmuntras barn till fortsatt eget undersökande. Thulin (2010) 

menar att öppna frågor stimulerar barns tänkande då dessa hjälper barn att sätta ord på sina 

tankar. En didaktisk utgångspunkt för barns utveckling kan enligt Thulin (2010) vara att 

uppmärksamma och bemöta barns frågor. 

Genom att tillämpa variationsteori menar Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) att 

det är lärarens uppgift att fånga och utmana barns intressen genom variation kring 

lärandeobjektet. Vidare menar författarna att utgångspunkten är det kompetenta barnet som 

drivs av nyfikenhet för att skapa mening och förståelse för sin omvärld. Variationsteorins 

viktigaste funktion är att ge barn förutsättningar för att urskilja för att ge barnet flera perspektiv 

och en större helhet. Inom utvecklingspedagogik ses lärandet utifrån två perspektiv; lärandets 

objekt och lärandets akt. Det vill säga vad man lär sig och hur man lär sig. Liksom 

variationsteorin ses barn som kompetenta tack vare sina tidigare erfarenheter som de använder 

för att förstå sin omvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). I leken försöker 

barn tolka sin omvärld tillsammans med andra genom metakognitiva dialoger, då barn 

kommunicerar i och om leken (Johansson & Pramling Samuelsson 2006). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv (Vygotskij 1995) uppmuntras samarbete mellan barn till ett kreativt tänkande som 

leder till nya idéer och lärande.  

Vi vill i denna undersökning försöka ta reda på dels hur barns intressen bemöts och tillvaratas 

av pedagoger, men även vilken betydelse platsen har vid utomhusaktivitet. 

1.2 Syfte och metod 

Syftet med undersökningen var att utforska pedagogernas förhållningssätt när det gäller att 

uppmärksamma barns intressen i utomhusmiljö. Utifrån observationer har vi haft för avsikt att 

undersöka vad barnen intresserade sig för och hur detta bemöttes av pedagogerna. 
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1.3 Frågeställning 

Hur tillvaratar pedagoger barns intressen i utomhusmiljö?  

Vilka platser visar barnen intresse för i utomhusmiljö? 

2. Litteraturgenomgång 

Nedan följer en litteraturgenomgång med fokus på teoretiska utgångspunkter, läroplanen, 

tidigare forskning om barns lärande, platsens betydelse, pedagogers bemötande och hur barns 

intresse fångas upp. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Variationsteori 

I denna undersökning är det inte i första hand orsaksförklaringar som söks utan beskrivningar 

av vad barn intresserar sig för utomhus och hur pedagoger bemöter och tillvaratar detta. Enligt 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) är det barns intentioner och perspektiv som 

är i fokus, och det är lärarens uppgift att fånga och utmana barnen med hjälp av variation kring 

lärandeobjektet. Detta kan ske på olika sätt och i olika sammanhang oberoende av vilket 

begrepp som används - lek eller lärande som meningsskapande. Människor uppfattar olika 

fenomen på olika sätt. Vidare menar Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) att 

grunden i den fenomenografiska ansatsen är dels att ta reda på hur barn skapar mening och 

förståelse för ett fenomen, men även att delge andra sina erfarenheter och att beskriva 

variationen av sätt att tänka. Det kompetenta barn vi ser är drivet av nyfikenhet - barnet är 

inriktat på att skapa mening för att kunna förstå. Pedagogens uppgift är att skapa förutsättningar 

för detta (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). 

Delvis är barn internationella av naturen och delvis sker detta i mötet med 

omvärlden och i den pedagogiska praktiken - där läraren ger förutsättningar för 

detta lärande. Mötet mellan barns spontana intention och lärarens intention att 

utveckla vissa förmågor och kunnande hos barn sker i ett sammanhang där 

gränser mellan ämnen saknas, gränser mellan teori och praktik saknas, gränser 

mellan lek och lärande saknas och gränser mellan fantasi och verklighet i 

agerandet saknas (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s.225).  

Enligt Marton & Booth är variationsteorin en teori om lärande. Den har sina rötter i den 

fenomenografiska forskningstraditionen och är fortfarande under utveckling. Fenomenografin 

beskriver människors olika sätt att erfara och variationsteorin är en teoretisering av 

fenomenografin (Marton & Booth, 2000).  
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Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar att erfarande och lärande förstås med 

hjälp av tre begrepp, urskiljning, variation och samtidighet.  

”Ett barn som får en påse med olika leksaker eller som plockar naturmaterial som 

stenar, mossor, lavar och liknande, sätter spontant igång med att sortera dessa 

utifrån sina egna kriterier. Det vill säga barnet försöker hitta likheter och 

skillnader och klassificerar för att bilda begrepp. Sortering är ett sätt för alla att få 

ordning på omvärlden och för Linné var klassificering en drivkraft under hela 

hans liv” (Elfström et al. 2008). 

Författarna menar att barnets utforskande process fortsätter genom att sortera, samla, bepröva 

och benämna i leken. Utgångspunkten i ett naturvetenskapligt arbete handlar även det om att 

samla, sortera, pröva och benämna (Elfström et al. 2008). 

Variationsteorins viktigaste funktion enligt Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson (2003) 

är att ge barn förutsättningar för att urskilja. Det måste finnas någon likhet för att något ska 

kunna urskiljas, dvs. något måste vara konstant. Om barnet lär sig ett nytt ord som löv t ex. så 

har de lärt sig ordet löv. För att lära sig begreppet löv måste barnet ha upplevt variation av löv 

och att det finns olika sorters löv, men också det som skiljer sig och där man förstår genom 

kritiska drag att det är ett löv. Variationen ger barnet flera perspektiv och en större helhet. All 

inlärning innehåller någon form av variation. Inom variationsteorin beskriver och förklarar man 

hur vi ser på och hur vi skaffar oss kunskaper om omvärlden. Barn i förskolan uttrycker gärna 

spontant sitt sätt att tänka. Att vistas i en barngrupp utmanar barns tänkande där de får ta del av, 

mångfalden i sätt att tänka. Författarna hävdar att variation är lärandets källa för att urskilja, 

erfara mångfald och ha beredskap för att möta nya situationer. En förutsättning för att barn ska 

ha möjlighet att förstå att det finns flera olika sätt att tänka om ett innehåll är att de ingår i en 

grupp som delar detta just för att detta ska ge dem en utmaning i tänkandet (Asplund Carlsson 

& Pramling Samuelsson 2003).  

Enligt läroplanen ska förskolan ”sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 

uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 

(Skolverket 2010, s.10). Detta kan man med fördel arbeta med i barns utemiljö där det finns 

mängder av material för detta.  

2.1.2 Utvecklingspedagogisk teori 

I utvecklingspedagogiken ses lärandet som lärandets objekt, vad man lär sig, och lärandets akt, 

alltså hur man lär sig. I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv ses barn som kompetenta, de har 

tidigare erfarenheter med sig när de försöker att förstå sin omvärld. Dessa tidigare erfarenheter 
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och kunskaper är en tillgång i barns lärande. Kärnan i fenomenografin är barns medvetenhet 

om sitt eget lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).  

Det som är meningsfullt för barnet, tar det sig gärna an (Johansson & Pramling Samuelsson 

2006). Värdet ligger i hur barn skapar meningsfullhet, hur de uppfattar fenomen på olika sätt 

och hur de kan beskriva variationen av olika sätt att tänka om fenomenet. Metoderna för detta 

är många, men pedagogerna måste ha en tillåtande attityd och ett genuint intresse av att lära sig 

om barns olika sätt att tänka. Inom utvecklingspedagogiken talar man om metakognitiva samtal 

där läraren riktar barns uppmärksamhet mot ett innehåll. Samtalen används för att sätta igång 

och synliggöra barns tankar. Barnen måste få känna att det inte är det rätta svaret som är det 

viktigaste utan att det viktigaste är hur barnen kom fram till svaret. Barnen får dessutom bättre 

förutsättningar för lärande genom att vi i forskning och i vårt dagliga arbete i förskolan är 

intresserade av att ta reda på hur barn tar sig an olika fenomen. En annan viktig aspekt i 

utvecklingspedagogiken är metakommunikation som innebär att barn spontant kommunicerar 

om leken och i leken för att kunna ändra i den. Barn talar om vad de ska göra samtidigt som de 

funderar, när de agerar i leken enligt utvecklingspedagogiken (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006).  

Ur ett sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs tankar framhålls att lärandet sker människor 

emellan och att man utvecklas i samverkan med andra. Utifrån detta perspektiv fokuseras på 

kommunikation och sammanhang, och att lärande och utveckling är oskiljbara Barnet lär sig 

hela tiden och processen är viktigare än produkten (Elfström et al. 2008). Vygotskij (1995) 

menar att samarbete barn emellan uppmuntrar till kreativt tänkande, skapar nya idéer och 

lärande i form av upptäckande. Lärandet sker i ett sammanhang som skapar mening åt det man 

lär. Barnen ska få möjligheter att utveckla sin egen förmåga, att iaktta och reflektera (Elfström 

et al. 2008). ”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att 

ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha 

möjlighet att fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar” (Skolverket 2010, s.6). 

2.2 Barns lärande  

2.2.1 Lekens betydelse för barns lärande 

Lew Vygotskij (1896-1934) var en pedagogisk teoretiker som inte blev känd förrän under 

1960-talet. Vygotskij (1995) menade att små barn är kreativa och att det är just kreativa 

aktiviteter som leder till nyskapande för barnet. Han hävdade även att barn använder fantasin 

för att tolka sin omvärld. Det kreativa barnets skapande syns i leken, då de tolkar och ger sina 

tidigare upplevelser liv i olika former av drama (Vygotskij 1995). ”Förskolan ska sträva efter 
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att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Skolverket 

2010, s.9). 

Birgitta Knutsdotter Olofsson, professor emerita är en framgångsrik lekforskare. Genom sin 

forskning har Knutsdotter Olofsson (1996) bland annat reflekterat över den fria leken. Hon 

förespråkar denna genom att understryka betydelsen av att ge barnen tid för lek, inte störa leken 

men också att delta i barnens lek. Då lär sig barn lekens spelregler som enligt författaren är 

ömsesidighet, förståelse och turtagande. Författaren hävdar även att lek är frivillig och utförs 

för att den roar barn. Leken ger både social och intellektuell träning (Knutsdotter Olofsson 

1996). 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Skolverket 2010, s.9).  

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) forskare i utvecklingspedagogik vid 

Göteborgs Universitet och Högskolan Väst menar att i leken utforskar barn sin omvärld. 

Barnen bearbetar intryck, erfarenheter och de kommunicerar med andra. Barn utvecklas också 

socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt genom leken.  

Barns meningsskapande finner man också i barns lek. I leken delar barn livsvärldar med andra 

barn. ”Lek är inte bara att barn leker något, leken gör också något med barnet” (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2006, s.15). Det sker förändringar i leken som att regler och deltagare 

byts ut och ändras och barns samspel är komplext. ”Detta gör leken till en arena för barn att 

lära och utveckla kommunikativ kompetens” (Johansson & Pramling Samuelsson 2006, s.16). 

Barn fantiserar och tänker samtidigt i leken. Barnet och miljön går samman och det skapas ett 

meningsfullt sammanhang för barnet. Även i lärandet är förutsättningarna lust, fantasi och 

meningsskapande. Ett lärande som innefattas av lekens fantasi i ”som om” gynnar inlärningen. 

Barn lever sig in i leken bortom tid och rum, där de kan föreställa sig något och den förmågan 

är även central i lärandet. Sampel mellan barn eller mellan lärare och barn har en viktig roll här 

i både lärandet och leken (Johansson & Pramling Samuelsson 2006). 

Granberg (2000) menar att barn utforskar hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Barn 

studerar intensivt med stort tålamod, för att försöka ta reda på hur världen fungerar. Nya 
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erfarenheter väcker nyfikenhet att pröva den egna förmågan, vilket ger nya erfarenheter som 

väcker nyfikenhet och så vidare. Barn jämför med sina tidigare erfarenheter. De ser likheter och 

olikheter och gör upptäckter som gör att de vill utforska vidare. Författaren menar vidare att 

utveckling och lärande går hand i hand - de är varandras förutsättningar. När barnet engagerar 

sig i något som för barnet är meningsfullt, ger detta betydelsefulla erfarenheter och kunskaper. 

Att barn visar sitt intresse är en viktig grund för att lärprocessen ska gå igång (Granberg 2000). 

2.2.2 Utomhuspedagogik som upplevelsebaserat lärande 

Utomhuspedagogik är enligt Sveriges Lantbruksuniversitet när lärandet förläggs utomhus, och 

där upplevelsen och utemiljön är det centrala (Mårtensson 2014). Begreppet utomhuspedagogik 

betonar att det som upplevs i utomhusmiljön utgör en grund för inlärning och kompletterar den 

traditionella pedagogiken. Kombinationen av teori och praktik utgör en av delarna i 

utomhuspedagogiken. En annan del är att platsens betydelse för lärandet lyfts fram och en 

tredje del att lärandets rum även flyttas ut till samhället (Mårtensson 2014).  

Upplevelsebaserat lärande är en metod inom utomhuspedagogiken och innebär att man lär i 

autentiska miljöer. Detta bidrar till en helhetsupplevelse på ett annat sätt än klassrummets eller 

förskolans lokalers mer strukturerade värld (Dahlgren 2007). 

Granberg (2000) menar att utomhusmiljön erbjuder en oändlig rikedom av varierande intryck 

och upplevelser som engagerar flera sinnen samtidigt. Sammantaget ger detta 

helhetsupplevelser av omgivningen. Material och händelser kopplas till sin autentiska miljö och 

kunskaper knyts till direktupplevelser. Samverkande sinnesintryck av hur omgivningen 

fungerar, känns, luktar, smakar, låter och ser ut, engagerar både kropp och själ. Författaren 

menar då att intrycken både blir djupt förankrade och varaktiga. Utomhus finns det många olika 

material som barn kan ordna i olika serier och system. De kan exempelvis samla stenar efter 

färg, form och storlek, och om de är skrovliga eller släta. På liknande sätt kan de dela in kottar, 

pinnar, löv och fjädrar i olika klasser och kategorier. Genom fysiska erfarenheter av 

omgivningen och genom att barnen sorterar, klassificerar och jämför grundläggs det 

matematiska tänkandet vid tidig ålder (Granberg 2000).  

Szczepanski & Dahlgren (2011) redovisar i sin artikel lärares uppfattningar av begreppet 

utomhuspedagogik. Studien visar att begreppet är mångskiftande med tydliga kopplingar till 

platsen för lärandet. Den huvudsakliga forskningsfrågan i denna studie var vilka uppfattningar 

lärare har om lärande och undervisning utomhus. Lärare från två grundskolor ingår i studien 

som totalt omfattar 15 respondenter. Lärarna (respondenterna) har erfarenhet av undervisning 

från förskola, förskoleklass till år 1-6 i grundskolan. Vissa respondenter menar att platser 
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skapar bilder och minnen som det går att koppla kunskaperna till. De anser också att utomhus 

ökar möjligheterna för ett mer kroppsrelaterat lärande Respondenterna poängterar betydelsen 

av multimodal sinnesupplevelse ”att man lär, som vi säger, med hela kroppen” (Szczepanski & 

Dahlgren 2011,s.39). De flesta betonar vikten av sinnlig förnimmelse och kroppslig erfarenhet i 

lärprocessen. Flera respondenter påtalar variationens betydelse samt att tydligheten i den 

direkta erfarenheten skapar en närvaro och delaktighet i lärandet. Respondenterna ser både 

kroppen, ämnena, ekologin och naturen i sig som objekt för lärandet. De framhåller vikten av 

att göra sig närmare bekant med natur- och kulturlandskapet. Detta för att utveckla positiva 

attityder till vistelse utomhus som är ett viktigt pedagogiskt mål. Två tredjedelar av 

respondenterna anger matematik som objekt för lärande i utomhuspedagogik. De flesta av 

lärarna inser betydelsen av frisk luft, rörelse och motion men även att lärandet har en viktig 

kroppslig aspekt. Att utomhusundervisningen med sin inbyggda rörelsepotential förstärker och 

främjar lärandet genom sinnlig och praktisk erfarenhet är tydlig (Szczepanski & Dahlgren 

2011).  

Det som återfinns i naturen och den variation som detta ger menar Granberg (2000) och även 

andra forskare engagerar både sinnena och kroppen. Denna utomhusmiljö kan ge upplevelser 

och intryck som blir djupt förankrade i både kropp och själ. Författaren hävdar att utemiljön 

även fungerar som en lärobok och pedagogiskt laboratorium kopplat till tydliga upplevelser 

direkt på plats. Vilken utomhusmiljö det handlar om spelar enligt Granberg (2000) inte så stor 

roll utan det är utomhusvistelsen i sig som engagerar barn till aktivt deltagande, utforskande 

och undersökande. I vattenlek bygger barnen fördämningar och sjösätter diverse flytande 

föremål i en bäck eller i en rännsten. På detta sätt får barnen erfarenheter av exempelvis 

vattnets kraft och olika kroppars flytförmåga. Dessa erfarenheter utgör grunden till flera olika 

ämnen under kommande skolår. Pedagogen kan med fördel ta tillvara utemiljön, barns 

nyfikenhet, upptäckarglädje och hjälpa dem att skapa sammanhang (Granberg 2000). 

 

Enligt Änggård (2012) är syftet att visa hur platser i naturmiljöer används och ges betydelser av 

barn och pedagoger i den dagliga verksamheten. Förskolan som ingår arbetar enligt I Ur och 

Skur med utomhuspedagogik, där barn och personal tillbringar en stor del av dagen utomhus.  

Artikeln grundar sig i en etnografisk studie där forskaren befinner sig på fältet under en lång tid 

för att kunna studera vardagslivet i denna verksamhet. Synsättet i analysen utgår från att platser 

skapas när de blir meningsfulla och används av människor. Studien visade hur naturen 

konstruerades utifrån olika sätt. Lärandet om naturen sker i naturen som ett alternativt 

klassrum. Naturen används för vardagliga göromål som att äta, vila och leka där fantasin får 

utrymme. 
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I dessa studier var konstruktioner av naturen i fokus medan Änggård (2012) till viss del bygger 

på samma material men att huvudintresset här är att studera hur platser skapas när personal och 

barn vistas i naturmiljöerna. Här är platsskapandet i fokus och inte den pedagogiska 

verksamheten. Enligt den etnografiska studien som studien bygger på har det visat sig att 

skogens material och miljöer bildar speciella förutsättningar för barnens lek. I studien vill man 

synliggöra hur de praktiker (vanor och rutiner) som tillämpas bidrar till att ge platser i naturen 

identiteter. Vidare beskrivs att även vägen till platserna används och görs till en viktig del av 

platsskapandet. 

Szczepanski (2013) analyserar 19 lärare i förskoleklass och i grundskolans tidigare år men är 

även relevant för vår undersökning då förskolan 1996 blev en del av Sveriges 

utbildningssystem. Undervisning sker även i förskolan och ordet undervisning har skrivits in i 

läroplanen (Skolverket 2010). Författaren beskriver och analyserar lärares uppfattningar av 

lärmiljöer ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Författaren menar att intresset för 

utomhuspedagogik har ökat bland lärare i förskoleklass och i grundskolans tidigare år. Fokus i 

denna artikel är platsens betydelse för lärande och undervisning. Utifrån den fenomenografiska 

analysmetoden identifieras de nitton respondenternas uppfattningar kring platsens betydelse för 

lärande och undervisning genom olika kategorier. Fyra av kategorierna var; den rumsliga 

mångfalden, naturliga sinnesintryck, variationsrika möten och en utomhusplattform för 

miljöarbete. I en av kategorierna om att utnyttja en rumslig mångfald ger 

utomhusundervisningen möjlighet att ta vara på var-aspektens naturpräglade rumsliga variation 

i skogen. Den rumsliga mångfalden innebär att lärmiljön kan relateras direkt till lärandets 

objekt. I en annan kategori lyfts betydelsen av naturliga sinnesintryck fram i relevanta 

sammanhang utomhus. Barnen ges möjlighet att uppleva naturen med alla sinnen. I kategorin 

om att skapa variationsrika möten med olika fenomen framkommer att innehåll och metod 

kopplat till platsen innebär variation i mötet med olika fenomen i lärandet. Att skapa en 

utomhusplattform för miljöarbete var en annan kategori där det framkom att 

miljöundervisningen konkretiseras genom upplevelser i närmiljön (Szczepanski 2013).  

2.2.3 Pedagogers bemötande/roll gentemot barn i utomhusmiljö 

Enligt Granberg (2000) finns det oändliga möjligheter till att utforska och därmed lärande i 

utomhusmiljö. Barn är små forskare och pedagogens roll är bland annat att se det barnen ser 

och aktivt delta i deras utforskande av tillvaron. Alla upplevelser och upptäckter i utemiljön ger 

viktiga erfarenheter som blir till kunskaper. Genom att dela dessa kunskaper med en vuxen 

resulterar det i ett ökat bestående värde. En lyhörd pedagog kan göra spännande resor genom 

att dela barns upptäckande av världen. En förutsättning för att kunna följa barns utforskande är 
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att pedagogen måste anpassa sig till barnens nivå för att se det barnen ser. Det är av största vikt 

att pedagogen engagerat och intresserat deltar i barnens undersökande upptäckter, svarar på 

deras frågor, delar deras upplevelser och uppmuntrar dem till fortsatt eget undersökande. 

Samtidigt som det är viktigt att pedagogen intresserar sig för varje barns utforskande bör hen 

vänta tills barnet signalerar att de vill dela upptäckten med någon (Granberg 2000).  

Lindahl (1998) redogör för en undersökning som visar att småbarn själva tar initiativ för att 

skapa inlärningssituationer. Då den vuxne inte är lyhörd för syftet med barnets initiativ ger det 

sällan någon effekt, sett ur barnperspektiv. Om barnet lyckas fånga den vuxnes uppmärksamhet 

så att samspel uppstår visar undersökningen att barnets initiativ kan ge flera olika resultat t ex 

att barnets eget intresse tar fart. Genom att förskolepersonal stödjer lärandet utifrån barnens 

egna utgångspunkter, främjas barnens spontana, utvecklingsinriktade lärande i förskolan. Då 

pedagogerna stöttar barnen i detta bidrar de till att barnen ökar sin förmåga till fantasi, 

reflektion och tänkande (Lindahl 1998).  

Barn lär bäst i smågrupper tillsammans med erfarna pedagoger som ger barnen både kognitiva 

och språkliga utmaningar (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009). Om ett barn 

visar nyfikenhet och intresse för ett fenomen som ett djur eller en växt bör pedagogen fånga 

upp detta genom att försöka förstå vad barnet är nyfiken på (Granberg 2000). ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor 

om och samtala om naturvetenskap” (Skolverket 2010, s.10). Detta kan göras genom att ställa 

öppna frågor till barnet menar Thulin (2010). Slutna frågor är motsatsen och betyder att det 

finns ett rätt svar. Öppna frågor stimulerar barns tänkande och hjälper barnen att sätta ord på 

sina tankar. Öppna frågor kan vara ”Vad tror du?” eller ”Hur kan vi försöka ta reda på det?” 

När barn ställer frågor synliggörs barnets intresse och förståelse. Att uppmärksamma och 

bemöta barns frågor kan vara en viktig didaktisk utgångspunkt för barns utveckling (Thulin 

2010).  

  



 

14 
 

3. Metod och genomförande 

3.1 Metod 

Vi har valt att göra observationer som enligt Denscombe (2009) erbjuder ett mycket påtagligt 

sätt att samla in data. Utifrån observationer har vi haft för avsikt att undersöka vad barnen 

intresserade sig för och hur detta bemöttes av pedagogerna vid såväl spontana som planerade 

aktiviteter. Innan undersökningen påbörjades genomförde vi en pilotundersökning på en annan 

I Ur och Skur-förskola där vi följde med en förskolegrupp ut en förmiddag i skogen. Vi 

observerade genom att vara närvarande och anteckna händelser. I enlighet med Denscombe 

(2009) var syftet med pilotundersökningen att identifiera vad och hur vi skulle observera barn 

och pedagoger i nästa steg. Vi valde att kontakta en förskola för vår undersökning som ingen av 

oss arbetade vid, då vår förhoppning var att resultatet skulle bli mer objektivt. Enligt 

Denscombe (2009) bygger trovärdig forskning på validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och 

objektivitet. Vi har gett vår bild av aktiviteten som vi observerade, vilken är sann för oss. 

Resultatet av vår undersökning återger vår objektiva syn, och är således ingen "sanning". 

Denna presenteras utifrån våra tidigare erfarenheter och kunskaper och hur vi ser på det, jämför 

Denscombe (2009).  

Inför undersökningen kontaktades förskolan där vi skulle genomföra den empiriska 

undersökningen. Efter att respondenterna tackat ja till att medverka skickade vi ut ett 

missivbrev till förskolan (se bil. 1). Vi valde att använda en kvalitativ metod, där vi gjorde en 

undersökning genom observationer. Denna kvalitativa metod är beskrivningar och teorier som 

kommer fram, förankrade i verkligheten menar (Denscombe 2009). Detta antyder att 

datamaterialet och analyserna har sina rötter i den sociala tillvarons villkor. Observationerna 

utfördes på fältet i den naturliga miljön i skogen och vid sjön. Ett viktigt kännetecken på 

kvalitativ data är att de är inriktade på naturligt förekommande, vanliga händelser i naturliga 

miljöer. I denna kvalitativa metod befinner sig forskaren i den sociala verklighet som undersöks 

enligt Denscombe (2009). Observationerna har genomförts i en barngrupp i utemiljö där olika 

moment filmats. Vi turades om att filma olika stopp på väg ner mot sjön för att få med så 

mycket som möjligt. Nere vid sjön filmade vi olika platser beroende på var barnen befann sig.  

Nackdelen med att filma en för oss okänd barngrupp skulle kunna vara att barnen störs av 

kameran och då kanske man inte får fram de relevanta resultat som man önskat. Här är det 

forskarens uppfattning och tolkning som står i förgrunden (Holme & Solvang 1997).  

3.2 Urval och genomförande  

Förskolan i undersökningen kände en av oss till sedan tidigare i samband med nätverksträffar 

inom I Ur och Skur. Vi tog kontakt genom att ringa dit och prata med förskolechefen som gav 
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sitt medgivande till att vi fick komma dit och observera. Vidare hade vi mejlkontakt, och efter 

några dagar fick vi besked om vilken grupp som hade valts ut. När vi besökte barngruppen 

dokumenterade vi genom att filma och anteckna. Detta för att få syn på barns intressen och hur 

dessa bemöttes av pedagoger. Vi valde att undersöka en annan barngrupp än vår egen för att 

analyserna skulle bli så objektiva som möjligt. Barngruppen bestod av åtta barn i femårsåldern 

och två pedagoger.  

3.2.1 Presentation av undersökningsförskolan 

Förskolan där pilotstudien utfördes var en I Ur och Skur-förskola som arbetar enligt 

Friluftsfrämjandets pedagogik. ”Idén i denna pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse 

och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen” (Westerlund 2007, s 4). I trädgården 

runt förskolan fanns traditionella lekredskap, men också fruktträd och bärbuskar. Tomten 

gränsar till en bokskog. Förskolan där vi genomfört vår undersökning kallar vi för ”Kotten”. 

”Kotten” är en fristående förskola som också har I Ur och Skur som profil och som arbetar med 

utomhuspedagogik. Förskolan har en stor naturliknande tomt där det finns klätterträd, 

bärbuskar, gräsytor, skogsdunge, kojor, lekstuga och sandlåda. Den ligger i närheten av en stor 

sjö och omgiven av skog och beteshagar. 

3.2.2 Observationerna 

Vi planerade att göra observationer genom att filma och anteckna. Vi följde med när 

femårsgruppen gick på ”Laxe” vid vårt observationstillfälle i mars månad. ”Laxe” är en del av 

Friluftsfrämjandets friluftsskola som ingår under ”Mulleverksamheten”. ”Laxe” är Skogsmulles 

vän som lever vid vattendrag som bäcken, sjön eller havet. Året var uppdelat så på 

höstterminen gick de iväg på ”Mulleverksamhet” i tallskogen och på vårterminen gick de till 

sjön och hade ”Laxeverksamhet”. Vi observerade kontinuerligt under hela dagen olika 

situationer så att vi kunde komplettera varandras observationer i sammanställningen av rådata. 

Vi riktade in oss på vad barnen var intresserade av och på pedagogernas bemötande. Vi 

observerade utifrån kategorierna barns intressen, pedagogers bemötande och platserna där de 

befann sig. Det filmade materialet var betydligt större än anteckningarna och gav oss därmed 

bättre information. Att anteckna är mycket tidskrävande och risken för att missa viktiga 

händelser är stor enligt Denscombe (2009).  

3.2.3 Bearbetning av data  

Vi började med att säkerhetskopiera filmerna på USB-minne och i datorn. Detta för att det 

insamlade materialet är oersättligt. Liksom Denscombe (2009) beskriver har rådata  bearbetats 

genom att vi ingående och systematiskt studerat varje filmsekvens ur barns perspektiv (deras 

intressen), platsernas betydelse och pedagogernas bemötande ett flertal gånger. Sedan har vi 
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sorterat ut och tagit bort de filmsekvenser vi ansett saknat relevant information. Vi har 

transkriberat rådata genom att omvandla vissa delar i filmerna till text. Vi har kodat texterna 

genom att organisera dem i kronologisk ordning för att lättare återvända till särskilda delar. 

Innehållet har reducerats genom analys av det vi har sett, för att kunna identifiera kategorier 

(barns visade intressen, platser och pedagogernas bemötande). De olika kategorierna markerade 

vi med olika färger för att lättare kunna få syn på teman eller mönster i enlighet med 

Denscombe (2009). 

Kategorierna uppkom utifrån inspiration av tidigare forskning och våra tidigare erfarenheter. Vi 

har inspirerats av Änggård (2012) och Szscepanskijs (2013) forskning av platsers betydelse i 

den pedagogiska verksamheten i utomhusmiljö. Även Granberg (2000) och Thulin (2010) har 

haft stort inflytande på oss i denna undersökning när det gäller pedagogers bemötande. 

Analysen av datainsamlingen har skett stegvis där vi kategoriserat, identifierat mönster och 

utvecklat vissa begrepp, jämför (Denscombe 2009).  

3.3 Etiska ställningstaganden 

Studien har följt vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet 2007) krav och rekommendationer kring 

etik. Det finns fyra olika krav att ta hänsyn till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som är till för att skydda förskolan och 

informanternas integritet. Informationskravet innebär att samtliga föräldrar och personal 

informeras om studiens syfte och att medverkan är frivillig. Alla föräldrar har tagit del av vårt 

missivbrev (bil. 1) och lämnat skriftligt medgivande och därmed lämnat sitt samtycke. 

Materialet bearbetas i enlighet med konfidentialitetskravet, vilket innebär att anonymitet 

garanteras. Vi använder fingerade namn på förskolan i undersökningen. Insamlad data används 

endast som forskningsmaterial och kommer att förstöras efter studiens avslut.  

Barnen på förskolan blev tillfrågade inför observationen/inspelningen. Etiska regler som 

forskare erbjuder barn i forskningsprojekt borde kanske också gälla vid all annan 

dokumentation som sker på förskolan (Lindgren & Sparrman 2003). Det finns inga objektiva 

observationer, utan forskaren är delaktig i att skapa materialet och kan därmed inte vara helt 

objektiv i sin tolkning av data (Lindgren & Sparrman 2003). 
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4. Resultat och reflektion 

Resultat och reflektion redovisas nedan enligt vår tolkning. Dispositionen för detta resultat 

baseras på vårt besök på en I Ur och Skur förskola en dag i mars 2015. I resultatredovisningen 

som följer beskrivs undersökningen i kronologisk ordning. Beskrivningen varvas med våra 

reflektioner. 

4.1 Pedagogers strategier för att tillvarata barns intressen som spontant uppstår i utomhusmiljö  

Förskolan ”Kottens” verksamhet bygger på utomhuspedagogik enligt Friluftsfrämjandets 

grundidéer. Den har en naturliknande tomt där barnen kan få sitt behov för kunskap, rörelse och 

gemenskap tillfredsställt. De använder sig också av andra platser än den på tomten när de tar 

sig utanför gränsen. Då går de bland annat till tallskogen, där de har Skogsmulleverksamhet 

och till sjön där de har Laxeverksamhet. På tisdagar går femårsgruppen på ”Laxe”. Då går de 

tillsammans ner till sjön för olika aktiviteter där och även på vägen dit.  

Tillsammans med barngruppen gick vi iväg ner mot sjön. På vägen fanns markerade stopp i 

form av garnstumpar på vissa träd. På så sätt kunde barnen lokalisera sig i omgivningen. Där 

fick alla vänta tills gruppen var samlad för att fortsätta promenaden till sjön. På vägen stannade 

vi till och tittade på olika fenomen som var förbestämda men också på det som barnen var 

spontant intresserade av. Ett spontant stopp var vid en hassel. Ett av barnen sa: ”Titta en 

flicka”! (Barnet pekar på en utslagen hasselblomma som de kallar för flicka och hasselhängena 

kallade de för pojkar). Pedagogen visade intresse och de studerade knopparna tillsammans. 

Resten av barngruppen anslöt sig och visade sitt intresse. Tillsammans studerade de knopparna 

och pedagogen frågade vad barnen trodde att det skulle bli av knopparna sen. Vi tolkade det 

som att pedagogen tillämpade utvecklingspedagogik genom att ställa en öppen fråga för att få 

igång barnets tankar. Barnen ställde frågor som diskuterades högt, vilket stimulerade barnen att 

sätta ord på sina tankar. Ett annat barn uppmärksammade hängena och pedagogen 

uppmärksammade att det fanns olika längder på hängena. Pedagogen riktade barns 

uppmärksamhet mot matematiskt tänkande. Barnen började intresserat mäta hängena genom att 

jämföra dem. Vi såg att pedagogen använde sig av variationsteorin genom att ge barnen 

förutsättningar att urskilja de olika längderna på hängena. Den andra pedagogen var mån om att 

alla barnen som ville fick plats vid busken. Här visade pedagogen på alla barns lika värde och 

att deras åsikter räknades som betydelsefulla. 
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4.2 Pedagogers strategier för att tillvarata barns intressen vid planerade aktiviteter i 

utomhusmiljö 

Förskolegruppen gick alltid samma väg till basplatsen vid sjön, för att barnen skulle göras 

uppmärksamma på att känna igen vissa tecken, och på det sättet kunna orientera sig. Vi 

fortsatte en bit till och kom fram till en skogsdunge där vi stannade enligt pedagogernas 

planering. Barnen tog av sina ryggsäckar och de satte sig i en ring. Pedagogen instruerade 

barnen att blunda och lyssna under tystnad. Alla höll varandras händer och slöt ögonen. När 

barnen lyssnat klart fick de öppna ögonen och ge uttryck för vad de hade hört. Pedagogerna 

lyssnade på barnen medan de delade med sig av sina tankar till de övriga i gruppen i enlighet 

med utvecklingspedagogiken. Därefter riggade pedagogerna upp en scen och spelade 

dockteater på ett lustfyllt sätt som intresserade barnen. Figurerna Laxe och Ugglan dök upp 

efter barnens glada rop. Pedagogerna involverade barnen i samtalet via figurerna, genom att de 

fångade upp barnens frågor. Här blev det tydligt att de utgick ifrån barnens intresse. En fågel 

kom flygande vilket ett barn uppmärksammade. Både pedagoger och övriga barn intresserade 

sig och diskuterade tillsammans vad som kom flygande. Ur ett sociokulturellt perspektiv lär sig 

barn i samspel, enligt Vygotskij (1995). Figurerna Laxe och Ugglan delade ut ett uppdrag som 

skulle genomföras. Uppdraget handlade om att barnen skulle komma på vad vatten var bra för 

och vilka som behövde vatten för sin överlevnad. Enligt variationsteorin och Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) synliggör här pedagogen barnens olika uppfattningar 

kring detta. Uppdraget var också att barnen skulle få väcka frön. I diskussionerna som följde 

synliggjorde pedagogerna barnens tankar genom att ställa öppna frågor. Därefter planterade 

barnen tre frön var i krukor och vattnade dem. Barnen var intresserade och alla ville plantera 

sina tre frön. Här tolkar vi det som att pedagogen riktar barns medvetande mot matematiskt 

tänkande. De turades om att fylla i jord och vattna. 

I diskussionerna var det ett barn som undrade vad som hände om man inte vattnade krukan. – 

”Vi testar och ser vad som händer”, sa en av pedagogerna. Pedagogerna utgick från barnets 

intresse och riktade uppmärksamheten mot naturvetenskap. När vi skulle gå vidare ner till sjön 

ville några barn stanna kvar och klättra i trädet som växte intill samlingsplatsen. Pedagogerna 

hade en kort överläggning om hur de skulle göra. De beslutade att en pedagog och ett barn 

fortsatte till sjön, medan resten av gruppen stannade kvar och lekte en stund vid trädet. Utifrån 

vår tolkning tillgodosåg de barnens behov men även deras möjlighet till inflytande över sin 

vardag. Detta utomhuspass avslutades med en reflektionsstund där pedagogerna samlade 

barnen. En av pedagogerna delade ut frukt och den andra pedagogen hade ett reflekterande 

samtal med barnen. Pedagogen frågade barnen vad de tyckte att de skulle berätta för 

föräldrarna om dagen, gick laget runt så att alla fick säga sin mening. Barnens åsikter 
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antecknades och pedagogen bad dem att utveckla och mer ingående beskriva och sätta ord på 

händelserna. 

4.3 Barns intressen i den fria leken 

När vi kom ner till sjön hade en av pedagogerna börjat förbereda inför matlagningen på 

stormkök medan den andra pedagogen var tillsammans med barnen. Barnen lekte fritt och 

fördelade sig på olika platser där vi befann oss. Barnen visste var gränserna gick. De hade 

namngett olika platser som utgjorde gränserna (Apträdet, den upp-och-ner-vända båten och 

stengärdet). Några barn gick bort en bit längs stranden (den upp-och-ner-vända båten) och lekte 

vid vattenbrynet. De kastade vasstrån och barkbitar i vattnet. Någon hittade en frigolitbit som 

också kastades i sjön. Pedagogen och barnet diskuterade att den flöt och att den åkte längre och 

längre ut.  Ett annat barn kom och sa:” Tänk om fiskarna äter upp den”? ”Då dör fisken”, sa 

barnet.  Pedagogen ställde öppna frågor för att hjälpa barnen att sätta ord på sina tankar. ”Jaa”, 

sa barnet! ”Nej”, sa det andra barnet! ”Vad tror du att fiskarna äter då”, frågade pedagogen? 

”Andra fiskar”, svarade barnet. Pedagogen följde barnens utforskande genom att böja sig ner 

och sitta på huk för att kunna se det barnen såg. Vi såg en engagerad pedagog som intresserade 

sig för barnens upptäckter genom att hon svarade på deras frågor och delade deras upplevelser. 

Därefter övergick barnen till att bryta pinnar och vasstrå. Ett av barnen bröt pinnen mot magen 

och det andra barnet bröt pinnen genom att slå den mot ett träd. ”Det är fusk”, sa barnet som 

bröt pinnen mot magen. Pedagogen berättade för barnen att det fanns olika sätt att bryta pinnar. 

Barnen testade de olika metoderna flera gånger med glädje. ”Jag kan”, sa ett av barnet när hen 

testade att bryta mot magen. ”Titta här”, sa ett annat barn, när hen slog pinnen mot trädet. 

Enligt vår tolkning använde sig pedagogen av utvecklingspedagogik där barnens värld fångas 

och utmanas med hjälp av variation. 

Några andra barn befann sig till vänster om basplatsen vid strandremsan och klättrade i 

”Apträdet”. Det befann sig fem barn i trädet vid den tidpunkten. De skrattade och diskuterade 

sin klättring med varandra. Några andra barn lekte och grävde i sanden. De gjorde en kanal där 

de ville att vattnet skulle rinna in. En pedagog erbjöd sig att hjälpa till och bjöd in andra barn 

också. ”Inte så”, sa ett barn till pedagogen. ”Nähä, vill ni inte att vattnet ska rinna in kanalen 

som ni grävt då”, svarade pedagogen. Barnet förklarade hur de hade tänkt och pedagogen följde 

instruktionerna.  Ett barn började gräva längre upp i kanalen. ”Nej, nej inte där”, sa ett annat 

barn som var där från början av projektet. Pedagogen var engagerad och stöttade barnet och sa 

att det var nog ändå bra att gräva där du gjorde men vi ska gräva här också. Många var 

engagerade och samspelet flöt på. I detta sammanhang såg vi ett möte mellan barns spontana 

intention och lärarens intention att utveckla vissa förmågor och kunnande. Det fanns stort 
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utrymme för barnens fria lek som kretsade antigen kring vattnet eller klättringen. De flesta 

barnen lekte i smågrupper under förmiddagen och ett par barn drog sig undan vid något tillfälle 

en liten stund för att sedan återgå till grupperna.  

4.4 Sammanfattning av resultatet kopplat till platsens betydelse 

Vilka platser hade någon betydelse för barnen? Vi förstår att meningsfulla platser skapas och 

får en identitet när de används av barnen och pedagogerna.  När barngruppen från förskolan 

”Kotten” gick till sjön så gick de alltid samma väg. Pedagogerna hade i förväg märkt ut olika 

planerade stopp på vägen, med garnstumpar för att barnen skulle känna igen sig och för att 

vänta in varandra. Det blev tydligt för oss att dessa platser hade stor betydelse för barnens 

möjlighet att lokalisera sig ner till sjön. Dessutom kunde barnen (för oss utomstående) stolt visa 

vägen ner mot sjön. Ett av barnens spontana stopp på väg till sjön var då barnet hittade knoppar 

från hasseln. Alla barn i gruppen studerade ivrigt både knopparna med blommorna och 

hängena. Vid denna plats hade de stannat flera gånger tidigare och pratat om hasselbusken. Här 

menar vi att barnen ges möjlighet att följa naturvetenskapliga processer tack vare att de känner 

igen buskarna och därmed kan följa naturens växlingar.  

En annan plats som skapade mening för barnen var vid samlingsstoppet där barnen fick 

uppdragen från ”Laxe” och ”Ugglan”. Detta moment var lustfyllt och barnen skrattade och 

hade kul. Här bidrog pedagogerna till att just denna plats blev betydelsefull genom att arrangera 

en aktivitet som fångade barnens intressen. När gruppen sedan skulle gå vidare till sjön, ville 

barnen (alla utom ett) gärna stanna kvar och leka i ett träd där de brukade klättra och hoppa. 

Här var det barnens eget initiativ som bidrog till att just denna plats blev intressant och 

meningsfull för dem.  

Platsen vid sjön utgjorde flera platser där barnen lekte. En speciell plats var vid den 

omkullvälta ekan där barnen brukade leka sjörövare, enligt en av pedagogerna. Dock var det 

drivande barnet i den leken frånvarande under våra observationer. Under vår observation 

uppehöll sig barnen länge vid vattenbrynet med pinnar och de studerade en frigolitbit som låg 

och guppade i vattnet. En annan för barnen intressant plats var vid strandkanten där flera barn 

uppehöll sig nästan hela tiden vi var där. De grävde i sanden, öste vatten och gjorde kanaler. En 

annan plats som barnen lekte vid var i ”Apträdet”. De klättrade och lekte lekar i trädet. En 

pedagog satt vid stenpartiet och lagade mat och den platsen var populär att stanna upp vid när 

man förflyttade sig mellan lekplatserna. Barnen frågade om maten, fick lukta, kanske smaka 

eller bara njuta av dofterna och småprata lite.  
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5. Diskussion och slutsats 

5.1 Resultatdiskussion 

Vi har i vår undersökning utgått från frågan hur pedagoger tillvaratog barns intressen som 

uppstod i naturen och vilka platser som var intressanta för barnen. Förskolan ”Kotten” har bra 

förutsättningar för att arbeta med utomhuspedagogik tack vare en stor naturliknande tomt, och 

med tillgång till flera olika platser i närmiljön. Platserna varierar mellan skog och sjö. Vid 

observationstillfällena befann vi oss till största delen vid sjön, men vi observerade även vägen 

dit och ett planerat stopp i en skogsdunge.  Barngruppen gick alltid samma väg till basplatsen 

vid sjön, och följde i detta fall garnstumpar som fästs i vissa träd längs vägen. Änggård (2014) 

tar upp betydelsen av att uppmärksamma kännetecken för att barnen ska lär sig att hitta till 

platserna. Författaren menar även att vägen till platsen är lika viktiga som själva vistelsen vid 

basplatsen (Änggård 2014).  

Vid ett spontant stopp intresserade sig ett av barnen för en utslagen hasselblomma, vilket 

pedagogen genast tog fasta på. Hon stannade upp och lyssnade på barnet och ett samtal mellan 

dem uppstod. "Pedagogen ser det barnen ser och deltar aktivt i deras utforskande av tillvaron" 

(Granberg 2000, s.67). Flera barn anslöt sig och pedagogen svarade på barens frågor och ställde 

följdfrågor. Pedagogens frågor handlade om vad barnen trodde att det skulle bli av 

hasselblomman och dess knopp. Liksom Thulin (2010) lägger vikt vid att ställa öppna frågor 

såg vi att pedagogen också ställde öppna frågor, vilket hjälpte barnen att sätta ord på sina 

tankar och tänka ett steg vidare. ”Det är genom att medvetet arbeta med barns spontana 

förståelse för sin omvärld som vi hjälper dem att bana väg för den naturvetenskapliga” 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s.63). 

Resten av barngruppen blev också intresserade och här följde sedan en diskussion mellan 

pedagoger och barn om hasselns blommor och hängen. Pedagogen uppmärksammade barnen på 

att hängena hade olika längder och detta ledde till flera olika matematiska begrepp. "Alla dessa 

upplevelser ger viktiga erfarenheter som blir till kunskaper, och att få dela dem med en vuxen 

förhöjer det bestående värdet" (Granberg 2000,s.67). Hela barngruppen letade efter långa och 

korta hängen, genom att studera hasselbusken.  

Vid det planerade stoppet vid skogsdungen samlades barnen i en ring, och uppmanades att 

blunda och lyssna. Efteråt fick var och en av barnen berätta vad de hade hört. Genom att delge 

sina tankar synliggör man att det finns många sätt att tänka runt olika fenomen enligt 

utvecklingsteorin (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).  
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Pedagogerna hade planerat olika uppdrag till barnen, och det framställdes som ett rollspel med 

figurerna Laxe och Ugglan. Dessa var populära och välkända för barnen som ropade glatt efter 

dem. "Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Skolverket 

2010, s.5). Barnen bjöds in i samtalet och pedagogerna var lyhörda för barnens frågor och 

funderingar. Hur bemötandet av barns frågor tas omhand är en stimulerande uppgift för 

pedagoger (Thulin 2010). I det aktuella uppdraget ingick både naturvetenskap och matematik.  

Pedagogerna delade ut kort med olika bilder, och barnen fick fundera på vad/vem som behövde 

vatten för att överleva. I gruppen upplevde vi att det var det ett tillåtande klimat där alla barnen 

framförde sina åsikter. ”Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det 

skapas ett demokratiskt klimat i förskolan” (Skolverket 2010, s.9). "Om inte blommorna får 

något vatten så kan de faktiskt dö”, sa ett barn. I uppdraget med att väcka frön såg vi återigen 

hur pedagogen synliggjorde barnens tankar genom att ställa öppna frågor. Genom att ställa 

öppna frågor kan barn utveckla sin förmåga att urskilja, utforska och samtala om 

naturvetenskap, menar Thulin (2010). Här fick barnen träna på turtagning när de skickade runt 

jorden, vattenkannan och de olika fröna. Turtagning är en av de tre grundpelarna i lekens 

villkor enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999). Pedagogerna utmanade barnens 

matematiska kompetens genom att be dem räkna fröna. Detta är ett exempel på när 

matematiken blir en del av barnens vardag (Heidberg Solem Reikerås 2004).  

Under samtalet vid sådden undrade ett av barnen vad som skulle hända om man inte vattnade 

sin kruka. En av pedagogerna bemötte barnet genom att visa sitt intresse. Barnet lyckades fånga 

den vuxnes uppmärksamhet. I samspel kommer de överens om att testa detta, vilket kan öka 

barnets eget intresse ytterligare (Lindahl 1998).  

När det sedan var dags att gå till sjön så ville de flesta barnen stanna kvar och klättra i ett träd. 

Björklid (2005) menar att barn som vistas i naturrika miljöer leker mer, leker bättre i grupp och 

är uthålliga, tränar koordination och balans (Sandberg 2008). Pedagogerna diskuterade 

sinsemellan och beslutade sig för att kompromissa. En pedagog och de barn som ville stannade 

kvar, och resten gick ner till sjön. "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation" 

(Skolverket 2010, s.12).  

I väntan på maten fick barnen leka fritt på olika platser invid sjön. För att skapa struktur har 

pedagoger och barn namngett olika platser för att bilda gränser. Änggård (2014) menar att 

platserna blir meningsfulla utifrån vad de kan användas till och vad de liknar.  
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De flesta barnen lekte största delen av tiden intill vattnet. En frigolitbit låg och flöt vid kanten. 

Denna blev fokus för en naturvetenskaplig diskussion mellan barnen och pedagogen. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen" (Skolverket 2010, s.10). Den engagerade pedagogen var närvarande, hon 

intresserade sig för barnens upptäckter, delade deras upplevelser och inspirerade dem genom att 

ställa öppna frågor. Det är angeläget att pedagogen uppmuntrar dem till fortsatt eget 

undersökande genom att engagerat och intresserat delta i barnens undersökande upptäckter, 

svara på deras frågor och dela deras upplevelser (Granberg 2000).  

Några barn ägnade sig åt att bryta pinnar och vasstrå. En hetsig diskussion uppstod då barnen 

var oense om hur pinnar skulle brytas. Pedagogen ingrep genom att förklara för barnen att man 

kan göra saker på olika sätt. I variationsteorin måste något vara konstant för att barnet ska 

kunna urskilja olikheter som här med pinnarna. Variationen ger barnet flera perspektiv och en 

större helhet (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson 2003).  

Några barn hade en rolig lek tillsammans i ett klätterträd som utgjorde en av gränserna i 

området. "Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 

tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter" (Skolverket 2010, s.9).  

En av pedagogerna erbjöd sin hjälp då några barn lekte vid strandkanten.  Pedagogen bör stödja 

lärandet genom att uppmärksamma barnens egna projekt, just för att småbarns lärande utifrån 

egna val har stor betydelse då barn inte alltid lär det andra vill att de ska lära sig (Lindahl 

1998). Pedagogen bjöd in några andra barn som stod och tittade på. ”Med en sociokulturell syn 

på lärande och kunskap betraktas inte kunskap som något som existerar enbart inom individen 

utan också mellan individer” (Elfström 2008 et al. s.31). Alla grävde och pedagogen och de 

nytillkomna barnen deltog enligt barnens gemensamma regler. Vi såg en lyhörd pedagog som 

tog del av barns upptäckande av världen, jämför Granberg (2000). 

Det fanns stort utrymme för barnens fria lek som kretsade kring vattnet eller klättringen. De 

flesta barnen lekte i smågrupper under förmiddagen och ett par barn drog sig undan vid något 

tillfälle en liten stund för att sedan återgå till grupperna. Dagen vid sjön avslutades med en 

reflektionsstund, där pedagogerna samlade hela barngruppen med undantag av ett barn som 

sov. Pedagoger ställde frågor om dagens händelser, och började med att fråga vad barnen ville 

berätta för föräldrarna. Pedagogen hjälpte barnen att komma ihåg genom att ge dem ledtrådar. 

Barnen ville berätta att de skulle titta på fröet i krukan som de inte vattnade, Ett barn sa: "Då 
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dör det". Ett annat barn säger: "Det får vi kolla nästa gång". Barnen undrade vad det skulle bli 

av de olika frösorterna. Pedagogen bekräftade att de får undersöka detta nästa gång. ”Barnet 

ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar” 

(Skolverket 2010, s.6). En annan fråga som pedagogen ställde till barnen var: ”Vad tyckte ni 

var kul”? En fråga som saknades enligt oss var: ”Vad har ni lärt er”? Barnen sätter ord på sina 

nya erfarenheter och på så vis blir den nya kunskapen mer tydlig för dem. I 

utvecklingspedagogiken talar man om metakognitiva samtal, hur barn ser på sitt eget lärande 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

Efter hand tappade barnen intresset och hade svårt att sitta stilla. De började krypa omkring, 

kasta småsaker och var allmänt oroliga. Till sist frågade pedagogen om barnen hade några 

önskemål till nästa gång. De förslag som kom fram var att göra samma som idag och ett annat 

förslag var att inte göra någonting. Det sista förslaget var att de skulle kunna göra en vulkan. 

En av pedagogerna svarade entusiastiskt: "En vulkan! Då har M och jag världens bästa idé! 

Vilken bra grej, då gör vi en vulkan nästa gång!", fortsatte pedagogen. Barnens nyfikenhet, 

företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras 

(Skolverket 2010). 

5.2 Metoddiskussion 

När det gäller denna undersöknings reliabilitet bör man ta hänsyn till hur lång tid insamling av 

data pågått. I detta fall handlar det endast om ett tillfälle dock med flera observationer. Detta 

skulle kunna vara en brist i denna undersökning. När det gäller denna typ av observation är det 

viktigt att insamling av data pågår under en längre period och att den är systematiskt och 

noggrant gjord. Detta ökar nämligen undersökningens tillförlitlighet, enligt Denscombe (2009). 

Önskvärt vore att vi hade fått möjlighet att göra fler besök men detta var av olika anledningar 

inte möjligt. En del förskolor som vi kontaktade fick vi inte ens besöka på grund av etiska 

regler. Däremot förskolan där vi gjorde pilotundersökningen fick vi besöka men dock inte filma 

dem. När möjligheten äntligen gavs på förskolan ”Kotten” ville vi inte insistera på att komma 

vid fler tillfällen då en del pedagoger kände sig obekväma med att bli filmade. Att bli filmad 

kan påverka hur man agerar i olika situationer. Vi kan inte veta om pedagogerna var mer 

uppmärksamma på sitt eget förhållningssätt och på barnen, på grund av att vi var där. Det var 

positivt att vädret var fint och att vi kunde genomföra filmning och anteckningar på plats vid 

första försöket.  

Förmodligen hade inte denna studie fått samma resultat om man hade gjort samma 

undersökning på en annan förskola eftersom det är svårt/omöjligt att upprepa en liknande 
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situation. Dessutom kan vi som genomför undersökningen lätt bli involverade i insamlingen 

och analysen av data, jämför Denscombe (2009).   

Data har analyserats med inspiration av utvecklingspedagogik och variationsteori. Vi använder 

oss av begreppet reflektion istället för analys. Härigenom vill vi utifrån våra tidigare 

erfarenheter skaffa oss ny kunskap som vi sedan kan utveckla. Reflektionen hjälper oss att se 

och förstå samband.  

5.3 Resultatets konsekvenser för yrkesrollen 

Som pedagog kan man ta nytta av naturens som ett rum för lärande. Vid denna undersökning 

blev det ännu tydligare för oss att pedagogers bemötande spelar stor roll för barnens möjlighet 

att utveckla sitt lärande. Enligt Lindahl (1998) är en engagerad och lyhörd pedagog som stödjer 

lärandet utifrån barnets egna utgångspunkter en förutsättning för att främjas barns 

utvecklingsinriktade lärande i förskolan. I läroplanen (Skolverket 2010) står att man ska vara 

lyhörd för barnens intressen och behov och att man alltid ska utgå från barnens tidigare 

erfarenheter och kunskaper.  

5.4 Slutsats 

Vår förhoppning med denna undersökning var att ta reda på hur barnens intressen bemöts och 

tillvaratas av pedagoger, och vad platsen har för betydelse vid utomhusaktivitet. Utifrån vår 

insamlade empiri menar vi att det framkom att pedagogers bemötande har betydelse för att barn 

ska bibehålla sitt intresse och öka lusten att lära. Detta genom att man som pedagog engagerat 

och intresserat deltar i barns undersökande upptäckter, svarar på deras frågor, delar deras 

upplevelser och uppmuntrar barnen till fortsatt eget undersökande i enlighet med Granberg 

(2000). 
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