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Förord 
Under arbetet med denna studie har vi utvecklat och fått förståelse för hur viktig barnens 

utemiljö är som källa till barnens lärande. Utemiljön är ett verktyg som behöver omvårdnad 

och kärlek för att utmana och utvecklas. Vi har lärt oss att våga vara nyfiken och prova på nya 

tankebanor när det gäller att forma utomhusmiljön till en arena för barns lärande. Vi har 

stundtals slitit vårt hår under resans gång då vi känt ”bit ihop eller bryt ihop”. Tursamt nog 

har dessa tillfällen inte kommit samtidigt för oss båda. Det har varit givande att diskutera och 

finna lösningar tillsammans. Vår vänskap har stärkts och vi känner ett stort stöd av varandra, 

även i sådant som inte gäller studier. Stundtals har vi haft vår handledare Per Högström 

sittande på våra axlar och hissat eller dissat vår text formulering, Tack Per. Tack Per för all 

annan nyttig och konstruktiv feedback samt för dina utmaningar i andra tidigare kurser under 

vår utbildning. Vi vill också tacka Gunnar Jonsson och Mari Mäki för värdefull feedback och 

handledning under våra grupphandledningar. Tack till alla övriga lärare under vår utbildning.  

Tack till utomhuspedagogerna vi träffade på förskolan för ert genuina och varma 

förhållningssätt till barn och barns lärande. Vi tar med oss inspiration av ert arbete samt 

vikten av ett förhållningssätt som visar att miljön är viktig men inte avgörande om inte rätt 

inställning hos pedagoger finns. Vi vill slutligen tacka våra respektive familjer för ert 

ovärderliga stöd och tålamod, Robert och Lars; ni har fått stå ut med mycket. Tack för 

kramarna när vi behövt dem! Tack Ida, My, Maja och Gustav som har påmint oss om andra 

roliga och viktiga saker utanför vår skola. 
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Sammanfattning 
Utomhusleken är en viktig del av barnens dag på förskolan. Hur utomhusmiljön är utformad 

och vilka tankar och förutsättningar den ges speglar barnsynen hos pedagogerna. Syftet med 

detta arbete är att synliggöra pedagogers uppfattningar kring hur en pedagogisk utemiljö har 

betydelse för barns lärande. Vår utgångspunkt är utvecklingspedagogiken vilken medför ett 

förhållningssätt där leken ses som ett lärande och där lärandets objekt ses som viktigt. Det 

datamaterial som insamlats bygger på fokusgruppsamtal med inspiration mot 

gruppdiskussion. Vi har även använt oss av observation utomhus samt genomfört en gåtur 

tillsammans med en pedagog från förskolan. Resultatet visade på en positiv och tillåtande syn 

på barns lärande och uttryck i utomhusmiljön. Pedagogerna visade ett genuint intresse för sitt 

uppdrag. Barns lärande utvecklas i miljöer där det finns pedagoger som tar barns lärande på 

allvar. Pedagogerna i studien uttryckte att ett rikt material var bra men det hade inte någon 

större betydelse om det inte fanns drivande och närvarande pedagoger eftersom det var de 

som formade miljön i slutändan. I analysen delade vi upp materialet i kategorier. Därefter 

sökte vi begrepp och uttryck som var relevant för att svara på våra forskningsfrågor. Inför vår 

kommande yrkesroll blev vi inspirerade av de pedagoger vi mötte eftersom de visade på ett 

genuint och intresserat förhållningssätt inför barns lärande och vikten av att vara utomhus i 

lärandet. 

 

Nyckelord: Förhållningssätt, Förskola, Lärande, Tillåtande, Utomhusmiljö. 
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Inledning 
Vår erfarenhet av hur förskolor organiserar och tar vara på sin utomhusmiljö är att i 

utomhusmiljön leker förskolebarnen oftast fritt och pedagogerna fungerar som övervakare. 

Förskolornas utomhusmiljöer är ur ett pedagogiskt perspektiv lika viktiga för barns lärande 

som inomhusmiljöerna. Vår upplevelse är att verksamheterna ofta prioriterar inomhusmiljön 

framför utomhusmiljön. Vi har också upplevt att förskolor idag har en tydlig bild av hur de 

önskar att utemiljön för barnen ska utformas. Det är möjligt att kunskapen och resurserna att 

förverkliga tankar och idéer saknas. Pedagogernas barnsyn kan speglas i hur de valt att forma 

förskolegården och dess möjligheter att vara en aktiv och lärande utemiljö. Vår erfarenhet är 

även att när barngruppen går ut på förskolegården leker barnen oftast utan något närmare 

engagemang av pedagogerna. Om pedagogerna har en tendens att gruppera sig utomhus kan 

följden bli att speciellt osäkra barn stannar i närheten av pedagogerna. Pedagogen slutar inte 

att vara pedagog för att de förflyttar sig utomhus. En spännande och inbjudande utemiljö 

inspirerar till att utforska med nyfikenhet och lust. Barn som får uppleva utomhusmiljön på ett 

sinnligt och autentiskt sätt skapar meningsfulla och kreativa lärprocesser som enligt Dahlgren, 

Malmer, Nelson och Szczepanski (2006) gynnar barnens utveckling och lärande. Lek och 

lärande handlar enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) om 

meningsskapande för barnen vilket uttrycks i barnens värld som ord eller handling. 

Pedagogen skapar förutsättningar för lärande genom att göra lärandeobjektet till något som 

pedagogen medvetet riktar barnens medvetenhet emot. Det kan ske genom barns erfarenheter 

samt via den fysiska miljöns förutsättningar. Genom detta skapar pedagogen möjligheter till 

kommunikation och samspel tillsammans med barnen. 

 

Pramling Samuelsson är den ledande frontfiguren inom utvecklingspedagogiken. Inom 

utvecklingspedagogiken behöver pedagogen kunskap om innehållet de avser förmedla till 

barnen. Pramling Samuelsson (2011) menar att pedagogen själv måste bemästra kunskapen 

innan pedagogen kan se lärandeobjektet i handlingen. Lärandets objekt gestaltas i interaktion 

och kommunikation mellan barnens och den vuxnes värld samt genom den vuxnes 

förhållningssätt. Barnen behöver ges tillfällen i deras miljö för att kunna ge uttryck till och 

skapa mening i det som kommuniceras. Pedagogen behöver ha en väl utvecklad förmåga att 

kommunicera med barn för att ge dem utmaningar. Det kan handla om att ta tillvara på och 

vara lyhörd över barns uttryck och handlingar. Lärandets mening blir en helhet i pedagogens 

förmåga att utmana och utveckla barnens lärande (ibid). Detta kan relateras till förskolans 

uppdrag om att förskolans miljö ska utmana och locka till lek och aktivitet, Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2011). Miljön ska också inspirera barnen att utforska omvärlden 

genom att de får möta pedagoger som ser möjligheter och visar engagemang för barnens 

lärande. 

 

En medveten planering av utemiljön ska utmana och stimulera barnens lärande på ett 

gynnsamt sätt. Vår empiriska studie utförs på en förskola som har kommit en bra bit i sin 

utveckling av utemiljön. Vår förhoppning är att vi blir medvetna om och får kunskap om hur 

utemiljön kan stimulera och inspirera barnen i deras lärande. Utomhusmiljön är lika viktig ur 

lärandesynpunkt som inomhusmiljön. Med hjälp av utvecklade kunskaper är vår förhoppning 
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att kunna vara drivande i att utmana, vidareutveckla och ta tillvara på utemiljöns fördelar. 

Detta med utgångspunkt i ett barnperspektiv på våra framtida arbetsplatser. 

 

Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vår arbetsfördelning varit jämnt uppdelad. Vi har både gemensamt 

och på varsitt håll sökt och bearbetat tidigare forskning och litteratur. Textbearbetningen har 

skett både gemensamt och individuellt. I de skeenden då vi skrivit olika avsnitt har materialet 

delats för att kunna ge varandra feedback och synpunkter. 

 

Då materialet skulle analyseras och bearbetas har vi först på egen hand gått igenom materialet 

och då gjort anteckningar. Sedan har vi träffats för att gemensamt reflektera, analysera, tolka 

och bearbeta materialet ytterligare. 
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Syfte 
Syftet med detta arbete är att synliggöra pedagogers uppfattningar kring hur en pedagogisk  

utemiljö har betydelse för barns lärande. 

Frågeställningar 

På vilket sätt upplever pedagogerna att barnens lärande utmanas i en pedagogisk utemiljö? 

 

Hur används utemiljön för att skapa förutsättningar för barns lärande? 
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Bakgrund 
I bakgrunden redogörs för utomhuspedagogik. Den fenomenografiska forskningen utvecklad 

av Pramling Samuelsson beskrivs i avsnittet vilket behandlar utvecklingspedagogiska teorin. 

Vidare beskrivs pedagogens roll och barns lärande. Dessutom beskrivs skillnaden mellan 

barns perspektiv och barnperspektiv samt platsens betydelse. 

Utomhuspedagogik 

I Sverige är forskning om utomhuspedagogik en nyare företeelse. Björklid (2005) framhåller 

att när det kommer till forskning om den fysiska miljön är det ett ämne som är relativt 

eftersatt. Szczepanski (2007) anser att lärandet utomhus hänger samman med social 

utveckling och socialt samspel. Människan påverkas av hur kroppen mår och därför gynnar 

utomhusaktiviteter vårt välbefinnande. Björklid (2005) hävdar också hon att när vi vistas 

utomhus har det hälsosamma effekter på oss människor, det är överlag alla överens om. 

Därför är det viktigt att det tas tillvara inom förskolan. Överlag är förskolor måna om att 

tillbringa en del av sin dag utomhus. Förskole gårdarna ser olika ut och har olika 

förutsättningar. Förskolor som är placerade i stadskärnor kan behöva dela den med andra 

boende och ibland består gården av mycket asfalt. Det finns andra förskolor som har naturen 

runt hörnet och lätt kan ta del av den. Grahn (1997) hänvisar i sin forskning till att 

pedagogens inställning till hur viktig utomhusmiljön på förskolan är kan inte alltid skapa 

förutsättningarna för barnens lärande om inte pedagogerna förmedlar rätt värderingar om 

leken och utomhusmiljöns betydelse. Stålbom och Johansson (2003) lyfter utemiljön som en 

viktig aspekt för allas välbefinnande. När möjlighet ges att vistas ute på ett grönområde 

genererar det positiva effekter på oss, det har visat sig att koncentrationen ökar, irritationer 

minskas och kraften återhämtas hävdar författarna. Det måste finnas en tanke bakom 

utemiljön, det ska finnas en medvetenhet vilket gör att lärandet utmanas. Brage och Linde 

(2012) styrker även de fördelar med att vistas ute eftersom det har hälsosamma effekter på oss 

människor, stressen minskar och människan håller sig friskare. Barnens fin- och grovmotorik 

utvecklas bättre utomhus. Om barnen får en tidig kontakt med naturen så har det visat sig i 

vuxen ålder att en bättre miljömedvetenhet finns. Vidare beskriver författarna att 

utomhusmiljön ofta används för barns fria lek. Utomhusmiljön har mycket att ge till barnen 

då de får lära och upptäcka med hela sin kropp. 

 

Naturen har förmågan att påverka våra sinnen och vår uppmärksamhet kan spontant väckas av 

något spännande i omgivningen. Naturen gör att leken och tankarna kan fortgå samtidigt som 

leken kan fyllas på med ny kraft eftersom naturen har förmåga att ge inspiration till leken. Det 

finns mer möjligheter i utemiljön för barnen än vad inomhusmiljön har att erbjuda (Grahn 

1997). Även Dahlberg och Szczepanski (1997) framhäver utomhusmiljöns betydelse där det 

finns kvalitéer som en inomhusmiljö inte kan erbjuda. De hävdar samtidigt att det finns en 

skillnad mellan inomhusrum och utegården. Inomhus har pedagoger material som används 

medvetet men vid utegården blir hjälpmedlen osynliga för pedagogerna. Likväl att många 

utegårdar idag är eftersatta och sterilt utformade. Samtidigt så visar dagens forskning att 

utevistelserna har positiva effekter på människan både ur hälsoaspekter och utifrån ett 

lärande. Naturen möjliggör att människan lär sig med alla sina sinnen (ibid.). 
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Naturen har ett samröre med barndomen eftersom barn upplever med sina sinnen och naturen 

har förmågan att ge många tillfällen till sinnesupplevelser. Barn använder hela sin kropp i 

naturen, de rör sig nära marken för att se vad som händer. De känner dofter och vinden som 

berör deras kind. Sinnesintryck har en avgörande betydelse av ens minne och har förmåga att 

väcka minnen från barndomen (Änggård, 2014). 

I ett avsnitt av Vetandets värld Sveriges radio (2013) poängterar Peter Gärders, professor i 

kognitionsvetenskap vikten av att använda sinnena för inlärning, då får människor tillgång till 

det har de lättare att ta till sig kunskap. Omgärdas man av en stimulerad miljö så gör det att 

sinnena syn, doft, hörsel och känsel aktiveras. Det befäster sig i minnet och när sinnena kan 

kopplas till situationer ger kunskapen ett större avtryck i vårt minne. Om hela kroppen och 

sinnet aktiveras i inlärningen befästs kunskapen bättre. Även Anders Szczepanski forskare 

och lärare uttalar sig i programmet då han lyfter fram fördelarna med att flytta ut delar av 

undervisningen utomhus. Han menar att bättre resultat och inlärning fås om växelverkan 

mellan miljöerna sker, även klimatet i gruppen förbättras. Begrepp och fenomen får barnen 

genom förstahands erfarenheter i en verklig miljö därför att begreppen existerar där. Detta 

leder till att ge barnen en konkret förankring där de sociala delarna, samarbete och 

kommunikation förbättras och utvecklas genom växelverkan. 

Med utgångspunkt i ett didaktiskt arbetssätt ställs verksamheten i vad-hur-och varför 

perspektiv. Det sker i syfte att problematisera arbetssättet som väljs att utgå ifrån (Lundegård, 

Wickman & Wollin, 2004). Von Wright (2011) och Norén-Björn (1993) problematiserar på 

liknande sätt när de belyser situationernas betydelse för strategierna om på vilket sätt vi lär. 

Sambandet sker i de sociala och situationsbundna delarna av lärandet. Ericsson (2004) har en 

liknande utgångspunkt då hon menar att kärnan i ett utomhusdidaktiskt förhållningssätt är 

själva upplevelsen tillsammans med barnens tidigare förståelse och erfarenhet. Upplevelsen 

blir i sin tur grunden för det varaktiga lärandet där individens sinnesintryck står i fokus 

eftersom upplevelsen blir resultatet av individens erfarenheter.  

Utvecklingspedagogisk teori 

Ur den fenomenografiska forskningen har utvecklingspedagogiken vuxit fram och det 

utmärkande draget innebär att lärandet har en riktning (Pramling Samuelsson, Sommer och 

Hundeide 2011). Fenomenografiska utgångspunkter kan ge metoder för att studera 

människans lärande och att synliggöra deras subjektiva värld. Grunden i fenomenografin 

utgår från hur människan erfar något. Fenomenografi kan beskrivas som en ansats som 

används för att identifiera, formulera och bearbeta forskningsfrågor, speciellt ur ett 

lärandeperspektiv (Marton & Booth, 2000). Mårdsjö Olsson (2004) beskriver fenomenografin 

som ett sätt hur någon annan förstår ett fenomen där utgångspunken tas utifrån hur det 

uppfattas av objektet som studeras. Författaren betonar skillnaden mellan hur objektets 

aktivitet och eget erfarande hör samman. Inom fenomenografin betraktas lärandet i relation 

mellan omvärlden och sig själv som den viktigaste ståndpunkten. Fenomenet är således 

viktigt för den som skall lära. Utvecklingspedagogiken kan beskrivas som ett 

forskningsbaserat förhållningssätt som har vuxit fram gemensamt med pedagoger, barn och 

forskare. Syftet är att kartlägga människors subjektiva värld om hur mening skapas av 

omvärlden. Barnens värld ska synliggöras för dem själva och för omgivningen. Pramling 
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Samuelsson et al (2011) menar att utvecklingspedagogiken handlar om att det finns klara och 

tydliga mål att strävas mot. Dessa mål innefattar att utveckla barnens förståelse för normer, 

värden, kunskaper och färdigheter. Att barnen redan i förskolan får möjligheter att utveckla 

dessa är viktigt då det är något som kommer att följa barnen genom hela deras liv. I 

styrdokumentet Lpfö98 finns förskolans uppdrag där man kan läsa att verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn så omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Det är barnens 

erfarenheter som ska styra i både lärande och lek. Pedagogen ska vara medveten om och 

kunna tolka barnens signaler och uttryck så pedagogen kan möta barnen där de befinner sig. 

Inom utvecklingspedagogiken och dess inflytande på lärandet har Dahlgren (2007) tagit stöd i 

och hänvisar till teoretikern John Dewey. Dewey uttrycker att lärande är det ömsesidiga 

samspelet mellan reflektion och erfarenhet, iakttagande och teoretiserande samt mellan 

handling och tanke. Dewey har varit föregångare till de föreställningar som pedagoger idag 

stödjer sig på när det gäller lärande. Lärande som utgår från egna erfarenheter och intryck 

skapar förståelse hos individen genom att en förståelse och uppfattning om helheten och dess 

samband infinner sig. Utomhusmiljön erbjuder en möjlighet för barnen att skapa egna 

sammansatta sinnesintryck genom samspel med andra (ibid.) 

Pedagogens roll och barns lärande 

Norén-Björn (1993) menar att det pedagogiska arbetet fortgår hela tiden. Pedagogiken 

utomhus är lika givande för barnen, därför får utveckling och lärande inte stanna inomhus när 

barngruppen går på utevistelsen. Genom att studera utomhusmiljön samt iaktta var barn och 

vuxna befinner sig, samt hur utomhusmiljön används kan bidra med förändringar i 

pedagogens tankesätt om utomhusmiljön anser (Norén-Björn 1993). Pedagogen ska kunna 

finna nya vägar så barnens förståelse kan utvecklas och utmanas. Pedagogen skall vara duktig 

på att kommunicera och ställa öppna frågor till barnen och kunna få barnen att uttrycka sig på 

flera sätt, både verbalt och på andra sätt som möjliggör att de utmanas i sitt lärande. Vidare 

ska pedagogen vara deltagande i aktiviteterna för att stimulera barnen och vara medveten om 

att barn lär olika och erfar på olika sätt. Denna bör även kunna ta vara på barnens mångfald av 

idéer och kunna ta reda på hur barnen tänker kring ämnet för att skapa nya lär tillfällen för 

barnen. Det gäller att som pedagog ha förståelse för detta. Attityden hos pedagogen är 

avgörande för utvecklingspedagogiken (ibid.). 

Norén-Björn (1993) hävdar att en pedagog måste vara medveten om hur barnens lärande sker, 

eftersom barnen erövrar sin kunskap på olika sätt. Pedagogens förhållningssätt till barn har 

betydelse för hur barnen aktiverar sig utomhus. Författaren poängterar vidare att om 

pedagogerna kan sprida ut sig på förskolegården och på så sätt ha ansvar över en speciell del 

eller en specifik grupp barn utomhus gynnar det både barnens lärande och får betydelse för 

hur förskolegården utnyttjas. Barnens behov ska tillgodoses i verksamheten, därför är det av 

största vikt att verksamheten anpassas efter barnens behov. En metod att säkerställa detta är 

att kontinuerligt göra systematiska observationer och iakttagelser (Norén-Björn 1993). 

Pedagogernas tankar om barnens lärande blir drivkraften för att kunna utveckla, utmana och 

forma en miljö där barnen har behållning av lärandet som sker i den menar Björklid (2005). 

Författaren anser vidare att pedagoger i förskolan behöver vara reflekterande och medvetna 
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om utemiljön på förskolan samt utemiljöns betydelse för barnens lärande och utveckling. 

Syftet med barnens lärande har ofta hamnat i bakgrunden av hur barn lär sig, vilket har 

utforskats i större grad (ibid.). Björklid (2005) och Norén-Björn (1993) belyser att syftet med 

barns lärande i leken visas när leken blir planerad, hur leken uppförs och hur levande lärande 

objektet blir. Som pedagog i förskolan är förhållningssättet och inställningen till barns lärande 

av största betydelse. Ericsson (2004) framhåller pedagogers inställning då hon hävdar att 

utgångspunkten måste vara barnens erfarenheter och föreställningar för att kunna skapa en 

relation till natur och utomhusaktiviteter. Pedagogen ska inte bara utmana och stimulera 

barnens lärande utan också följa personlighetsutvecklingen hos barnet. 

 

Barnen lär sig genom kommunikation, interaktion, konkreta handlingar och i samspel med 

vuxna och tillsammans med andra barn. Barnen erövrar kunskap med hela sin kropp och sina 

sinnen för att försöka förstå sin omvärld. Barnen försöker omvandla sina erfarenheter till 

förståelse. Pedagogerna i förskolan måste besitta kunskap om hur barn förstår sitt lärande, det 

räcker inte bara med att veta hur barn lär (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Det är 

viktigt att barnen får reflektera tillsammans med pedagogen över vad de lärt sig, det är vid 

reflektion som ny förståelse kan växa fram (ibid.). Tyngdpunkten ligger på att barnen själva 

ska ges möjlighet att kommunicera, tänka och få uttrycka sig fritt. Det är inte det rätta svaret 

som räknas utan hur barnen tänker och förstår kring olika fenomen. Idag ses barnen som 

kompetenta och aktivt deltagande i sitt eget lärande. Barnen erövrar sin kunskap genom leken, 

tillsammans med andra barn och genom miljön omkring dem (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2008). Pedagogernas kunskap och förståelse för sitt uppdrag påverkar 

förmågan att erbjuda barnen kunskap men också förmågan att erbjuda stimulerande miljöer 

(Ericsson, 2004). 

Björklid (2005) anser att barns lärande sker hela tiden oberoende av tid och rum. När det 

gäller små barn vilka har ett stort behov av att utforska med kroppen och med sina sinnen är 

den fysiska miljön extra viktig. Forskningen belyser till största delen lärandet och lekmiljön 

utomhus där det bör finnas tillgång till löst material vilket utmanar barnen i sin kreativitet. 

Det har också visat sig att i en riklig utomhusmiljö lockas barnen till fler lekar, mindre 

konflikter och mer uthållighet. Motoriken utmanas och förstärks när barnen får utmaningar i 

miljön. Lärande sker på alla arenor som barnen möter. Å andra sidan menar Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) att lärande sker på initiativ av pedagogerna som ett 

resultat av en händelse eller en aktivitet. Barnen påverkas av och blir till i det sammanhang de 

befinner sig i. Som pedagog är det viktigt att tolka barnens signaler för att utmana dem i 

sammanhanget. 

Inom förskolan är det viktigt att använda sig av variation som ett sätt att använda förskole 

didaktik för att förstå barns lärande. Det handlar om att göra barnen uppmärksamma på sådant 

som är möjligt att förstå. Kunskap om att kunna urskilja något, att objektet blir utpekat och 

därmed synliga för barnen och på så sätt kan förståelse skapas. Att barnens tankar och idéer 

får komma fram är av största vikt när det gäller att i en aktivitet kunna visa och jämföra 

tillsammans. Att lyfta fram för barnen att alla tänker olika saker om olika ting är viktigt för att 

utveckla empati och förståelse för varandra. Pedagogens roll blir att hjälpa barnen att sätta ord 

på vad de har gjort (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). 
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Barns perspektiv och barnperspektiv 

Barns perspektiv 

Pramling Samuelsson och Pramling (2010) lyfter att det som pedagog är viktigt att ha 

kunskap om hur barnen lär sig, hur de erfar och uppfattar omvärlden men också att ha vetskap 

om barns perspektiv och barnperspektiv. Pramling Samuelsson och Pramling (2010) lyfter 

vikten av detta och de menar att det skett en förändring på hur det ses på barnens lärande. 

Idag ses barnen som kompetenta, sociala och med rätt att bli respekterade och lyssnade på. 

Att utgå från barns perspektiv innebär att lyfta fram barnen så att deras tankar, idéer och 

önskemål får utrymme. Barnen får möjlighet att påverka och göra sin röst hörd då pedagogen 

sätter sig in i barnens värld och skapar möjligheter att påverka barnens meningsskapande. Det 

krävs att pedagoger kan interagera, kommunicera och lyssna på barnen. Dessutom krävs att 

pedagogen har förståelse för hur barnen uppfattar sin omvärld för att möjliggöra barnens 

lärande (ibid). 

Barnperspektiv 

Att ha ett barnperspektiv handlar enligt Pramling Samuelsson et.al (2011)om att ta hänsyn till 

kunskaper om barn, deras utveckling, behov och erfarenheter. Som pedagog kan miljöer 

skapas som är bra för barnen ur ett lärandeperspektiv. Barnperspektiv är något som skapas av 

vuxna och utgår från att blicken riktas mot att skapa sig uppfattningar, förståelse och 

erfarenheter. Detta visar sig i form av handlingar i barnens värld. Som pedagog ligger det ett 

ansvar att följa och se vad barnen upplever och att ha förmåga att kunna sätta sig in i barnens 

perspektiv för att utmana barnens lärande. För att kunna amplifiera barnens förståelse och 

medvetenhet måste pedagogen känna till var barnen befinner sig i sin förståelse, (ibid). 

 

Barnperspektivet visar sig också på utegården. Alla barn ska bli sedda och bemötta på ett sätt 

som tillgodoser det enskilda barnets behov. Barn har behov av att röra på sig och därför gäller 

det att hitta utmaningar för dem för att tillgodose detta behov. I utomhusmiljön bör det därför 

finnas utmaningar som sporrar både stora och små barn att våga lite mer. Upplevelserna kan 

finnas runt hörnet. Barnen får längta efter att bemästra utmaningar och känna glädjen av att 

lyckas och övervinna svårigheterna. Genom att fråga barnen vilka miljöer som finns ute på 

förskolan och vad barnen använder de miljöerna till visar på en förståelse för barnens 

perspektiv hos de vuxna. (Norén-Björn, 1993). 

 

Platsens betydelse 

Barnens fantasi används för att bearbeta intryck och upplevelser mot att bli en självständig 

individ hävdar Norén-Björn (1993). Platsen skapar också en samhörighet med fantasin genom 

dess karaktär och uttryck. Platser kan tillskrivas en betydelse och barnens utforskande av 

miljön ger platserna en roll vilken barnen prövar sig emot. Författaren belyser möjligheten för 

barnen att få längta efter att erövra upplevelser och känna att på den här platsen kan barnen 

utföra stordåd. Barnen ska enligt författaren också ha möjlighet att kunna jämföra sig med och 

utmanas av andra. Alla ska känna att de får sina behov tillfredsställda, speciellt barn som har 

olika svårigheter motoriskt eller socialt (ibid.) I Läroplan för förskolan visas detta i följande 

avsnitt: ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 
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kreativiteten och det lustfyllda lärande samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper färdigheter.” (Skolverket, 2011, s.9) Platser i 

närmiljön är viktiga för barnen anser Mårtensson (1993) som belyser detta i samband med att 

minnen förbinds hos barnen vilket skapar en identitet. En betydelsefull plats skapar också en 

känsla av att barnen kan känna trygghet i att utvecklas och få vara sig själv. Författaren visar 

på betydelsen av barnens egna revir vilka de vuxna ofta behöver ägna uppmärksamhet åt för 

att upptäcka. En miljö med många användningsområden kan i barnens värld bli en värdefull 

plats vid vilken de kan skapa förändringar i både fantasi och verklighet. Vårt ansvar som 

vuxna är att upptäcka barnens meningsskapande för att på så sätt förstå hur betydelsefulla 

platser kan skapas. Ur speciella platser i barnens värld skapas personliga förhållanden där 

fantasi och enskildhet kan spela roll. Skapade miljöers utformning och uttryck kommer 

barnen till mötes genom ett tillåtande och bejakande förhållningssätt där barnens behov av 

ensamhet eller socialisering kan ske (ibid). Norén-Björn (1993) framhåller miljöns betydelse 

för barnens lärande. Hon menar att en gård med omsorgsfulla och uttänkta detaljer talar om 

för barnen att deras framtid och de själva är viktiga att det finns någon som tror på dem. 

Friluftsfrämjandet (2007) uttrycker att naturen som en sinnlig upplevelse och kunskaps 

bringande plats. Naturen kan fylla oss med ro och stillhet, den kan också ge oss fysisk träning 

på grund av terrängen. Naturen kan utmana oss i förmåga att lösa problem som kan ske 

gemensamt men framförallt stimulerar den alla våra sinnen. 
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Metod 
Det här kapitlet tar upp de datainsamlingsmetoder som använts. Vi använde oss av 

fokusgruppsamtal med inspiration av gruppdiskussion, observation samt gåtur. Vi tar även 

upp valet av en kvalitativ forskningsmetods fördelar för denna studie. Vidare beskrivs urval 

etiska överväganden, reliabilitet och validitet. Avslutningsvis beskrivs genomförandet och 

analysen samt en kortare presentation av förskolan i studien. 

 

Kvalitativ forskningsmetod 

Jutesten och Mik-Meyer (2011) framskriver kvalitativa undersökningar som lämpliga då 

avsikten är att undersöka fenomen i ett sammanhang. Det är lämpligt för att kunna göra en 

tolkning av det som framkommit i syfte att få en förståelse för något. Att undersöka något 

kvalitativt kan till exempel innebära att intervjua en grupp på bara några personer. Vid ett lågt 

antal deltagare i en intervju ges ett större utrymme för deltagarna att komma till tals, däremot 

kan vidden av svarsresultatet bli begränsat. I en kvalitativ forskningsmetod är utgångspunkten 

alltid att sammanhanget spelar en stor roll för hur resultatet av det som undersöks blir. En 

kvalitativ struktur lämnar ett större utrymme för förändringar och flexibilitet under arbetets 

gång genom att kunna hitta nya infallsvinklar. Detta ger en grundligare insikt i problematiken 

vi vill komma åt (ibid). För att besvara de frågeställningar vi utgår ifrån anser vi att en 

kvalitativ forskningsmetod styrker våra forskningsfrågor. Björndal (2005) framhäver att 

bedömandet av metodens starka eller svaga sidor spelar in vid valet av det som avses att 

undersökas. 

 

Fokusgruppsamtal 

Jutesten och Mik-Meyer (2011) beskriver fokusgruppsamtal så att en grupp på några personer 

samlas för att samtala om ett visst ämne eller ett tema. Metoden syftar till att samla kvalitativt 

material eftersom de medverkande i samtalet håller diskussionen kring ett förbestämt tema. På 

så sätt kan de influeras och inspireras av varandras synpunkter och uttalanden. 

Fokusgruppsamtal befinner sig någonstans mellan gruppintervju och observation då 

inspiration i sammanhanget hämtas från båda håll. Fokusgruppsamtal handlar lika mycket om 

hur deltagarna förhåller sig till varandra som vad som sägs under samtalet och vad själva 

resultatet blir. Intervjuaren i ett fokusgruppsamtal kallas ibland för moderator och det är 

moderatorns uppgift att se till att samtalet fokuseras inom rätt område dvs. det som är 

intressant att undersöka. Författarna anser att det i vissa sammanhang kan vara till 

undersökningens fördel ifall deltagarna i fokusgruppsamtalet inte känner varandra medan det i 

andra sammanhang är till stor fördel med en redan etablerad grupp deltagare (ibid.). 

 

För att få fram pedagogernas synpunkter om barns lärande i en pedagogisk utemiljö avser vi 

att använda ett fokusgruppsamtal med tre personer i grupp. Vår avsikt avseende 

sammansättningen av fokusgruppen är att den sker på ett sådant sätt så att olika personligheter 

med olika drivkrafter kommer till tals samt att samtalet ska bli engagerat. Jutesten och Mik-

Meyer (2011) anser att tre till fyra personer är ett tillräckligt antal, Barbour (2007) anser även 

hon att tre till fyra personer kan vara lämpligt beroende på ämnet som ska behandlas. Barbour 

menar även att åtta personer är lagom antal för att kunna bearbeta materialet, det finns inget 
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specifikt antal som är bäst utan det är viktigare att få fram deltagarens åsikter. Halkier (2010) 

refererar till (Barbour, 2007, s.59-60; Hansen m.fl, 1998, s. 270; Morgan, 1988/1997, s. 43; 

Wibeck, 2000, s.49) vilka alla har olika referenspunkter vad gäller storleksantal på gruppen. 

Alla uttrycker enighet gällande storleksordningen att 3-12 personer kan variera med vilket 

syfte intervjuaren har med samtalet (ibid.) I denna studie är det rimligt att kalla metoden för 

fokusgruppsamtal med inspiration av gruppdiskussion då en mindre grupp intervjupersoner 

deltar. Som dokumentationsverktyg väljer vi att använda oss av ljudinspelning då vikten av att 

flera gånger kunna bearbeta materialet fram och tillbaka kommer att hjälpa oss att upptäcka 

nya saker ur fokusgruppsamtalet vilket Bjørndal (2005) styrker. Under samtalets gång är vår 

förhoppning att nya insikter och reflektioner mellan pedagogerna ska ske för att vidga 

perspektivet samt öppna nya tankesätt. Halkier (2010) menar att fokusgruppsamtalets fördelar 

är att deltagarna kan kommunicera med varandra om frågorna och delge sig av sina 

erfarenheter, förståelser och kan jämföra med varandra. Till exempel kan de flika in i och 

fylla på varandras svar. 

 

Observation 

Bjørndal (2005) uttrycker att observera innebär att iaktta. När människan observerar används 

flera sinnen för att vi ska uppfatta det som händer omkring oss. Observatören måste ta 

ställning till om denne själv ska delta samt hur öppen observatören ska vara gentemot 

personerna som observeras. Vidare menar författaren att när observatören inte använder sig av 

några tekniska hjälpmedel så som ljud eller videoinspelning är det till fördel om observatören 

deltar till så liten grad som möjligt. Enligt Bjørndal (2005) gynnas ett passivt förhållningssätt 

där observatören inte talar om vad som observeras eftersom det inte påverkar resultatet. En 

observatör som deltar passivt kan ha fokus på barnens lärande och uttryck i utemiljön som 

objekt. Detta för att observationen sker undertiden som barnens utomhus aktiviteter pågår. 

Stukát (2005) framhåller observationens fördel parallellt med intervjuer eftersom 

observatören i denna stund upplever om intervjuobjektet realiserar det framkomna materialet 

ur intervjun i verkligheten. Författaren framhåller vidare att det kan vara tidskrävande med 

observationer och att observationen inte fångar respondentens tankar och känslor. 

 

Gåtur 

Ranger och Westberg (2004) beskriver gåtur som en rundvandring i miljön med avsikt att få 

kännedom om förutsättningar och användande av befintliga miljöer. Rundvandring är ett 

samlingsbegrepp vilket inkluderar flera promenader. Genom en gåtur får deltagarna möjlighet 

att införskaffa sig kunskap och kännedom om vissa platser. Det är relativt enkelt att utföra och 

genererar kunskap för deltagarna. Författarna beskriver två olika typer av rundvandringar, den 

ena är styrd och den kan en turist stöta på när de tar en guidad tur, där finns en guide vilken 

berättar om den speciella plats som besöks. Meningen är att guiden förmedlar kunskap till 

deltagarna om platsen som besöks. Den andra rundvandringen är precis tvärtom, där är alla 

som deltar delaktiga i rundvandringen och samspråkar tillsammans om platsen (ibid.) 

 

De Laval (1998) beskriver gåtur som en metod för att utvärdera och skapa kännedom och nya 

intryck genom att uppleva miljön. Tanken för oss med gåturen är att kunna fånga upp 
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pedagogens tankar, erfarenheter och upplevelser av utomhusmiljön. Att promenera i miljön 

tillsammans gör att vi tillsammans med pedagogen kan samtala om de olika platsernas 

fördelar och nackdelar samt hur förskolan använder sig av miljön och materialet (ibid). 

 

Urval 

Vårt intresse för den specifika förskolan där vi utfört vår studie grundar sig ur förskolans 

medvetna arbetssätt kring utemiljön och dess fördelar. Urvalet vi gjorde var att tre pedagoger 

på en förskola i Norrbotten valdes ut. En barnskötare med 25 års erfarenhet, en fritidspedagog 

med 13 års erfarenhet och en grundskollärare omskolad till förskollärare med 20 år inom 

barnomsorgen. Det var det antal pedagoger vilket förskolan gav oss tillgång till. Anledningen 

till detta var att pedagogerna hade arbetsbefattningen utomhuspedagoger. Valet grundade sig 

inte på vilken utbildning pedagogerna hade, deras ålder, eller vilket kön de hade. 

Pedagogernas erfarenhet av att arbeta i utomhusmiljö var däremot nödvändig. Pedagogerna 

fick innan vårt besök en kortare information om studiens syfte av förskolechefen i samband 

med att de blev tillfrågade om de ville delta i vår studie. Vår första kontakt med förskolan 

skedde via telefonsamtal där vi ställde frågan om det fanns ett intresse för att medverka i vår 

studie. Förskolechefen tog på sig ansvaret för att informera pedagogerna samt undersöka om 

det fanns ett intresse hos pedagogerna att delta. Intresse fanns och på avtalad tid besökte vi 

förskolan där vi inledningsvis fick en rundvandring av förskolechefen där hon visade 

förskolans inomhusmiljö. 

 

Etiska överväganden 

Studien utgår från de fyra råd som det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

beskriver (Vetenskapsrådet, 2010). Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

deltagarna om studiens aktuella syfte och tillvägagångssättet. Nyttjande kravet innebär att 

deltagarna får vetskap om att all information som samlas in om deltagarna endast får 

användas av forskaren. Det får inte lånas ut till allmänheten ej heller till andra forsknings 

ändamål. Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien har själva rätt att bestämma om de 

vill medverka och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Konfidentialitets kravet 

innebär att alla deltagare i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och deras 

personuppgifter skall skyddas från att obehöriga ej kan ta del av dem. Pedagogerna fick 

information om hur studien skall genomföras samt vetskap om att det inspelade materialet 

behandlas enligt riktlinjer. 

 

Reliabilitet och validitet 

I vår studie använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod för att kunna tolka pedagogernas 

upplevelser om barns lärande. Vi väljer att kalla metoden för fokusgruppsamtal med 

inspiration av gruppdiskussion. Vid ett samtal med pedagoger är det möjligt att någon tar 

större ansvar än andra under samtalets gång. I en väl sammansvetsad grupp är det möjligt att 

olika roller intas med de övrigas samtycke. Ett val av individuella intervjuer skulle kunna 

gynnat de pedagoger som är tystare. Under samtalet är det viktigt som intervjuare att hålla sig 

neutrala för att inte påverka resultatet och svaren, Bjørndal (2005). 
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Vi spelade in intervjuerna för att ha möjlighet att lyssna på dem flera gånger. Fördelen hävdar 

Stukát (2005) och Bjørndal (2005) att när material spelas in ges möjlighet till att gå igenom 

materialet flera gånger vilket på så sätt ger större tillförlitlighet. Observationens längd kan ha 

haft betydelse eftersom vi tillbringade två timmar utomhus med barngruppen varav 30 

minuter observation. Stukát (2005) anser att vid kvalitativ forskning finns risk att individuella 

tolkningar kan ske då materialet ska sammanställas. Vi undvek detta genom att jämföra och 

slutgiltigt tolka tillsammans. 

 

Genomförande av fokusgruppsamtal 

Utomhuspedagogerna vilka vi fick träffa var tre stycken. Medverkade gjorde även båda 

författarna till studien. Vi inledde med att presentera oss själva samt vårt syfte och 

frågeställningar. Pedagogerna fick därefter ta ställning till om det gick bra att samtalet 

spelades in. Vi försäkrade att ljudmaterialet endast skulle bearbetas av oss samt att vår avsikt 

är att radera ljudfilerna när arbetet är klart. Som inspelningskälla använde vi två stycken 

Iphones som vi placerade strategiskt mitt på bordet. Vi garderade oss med två stycken 

Iphones för att säkerställa en garanterad inspelning. Bjørndal (2005) framhåller ljudinspelning 

som en bra metod för att bevara ögonblicket. Fördelen blir att kunna uppleva tillfället flertal 

gånger. Bordet vi placerade oss omkring möjliggjorde en god interaktion mellan oss som 

samtalsledare och pedagogerna som respondenter. Som underlag för samtalet användes 

fördefinierade frågor. Vi inledde med mer generella bakgrundsfrågor för att sedan gå in på 

mer specifika frågor som rör utomhusmiljön och barns lärande (bilaga1). Samtalet pågick i 60 

minuter. 

 

Genomförande observation och gåtur 

Vi använde oss av observation med ett specifikt fokus där vi fungerade som passiva 

observatörer. Fokuset hjälper oss att avgränsa specifikt vad vi avser att titta på. Eftersom vårt 

huvudsyfte är barnens lärande kommer vi att specifikt fokusera på lärandet i situationen. Två 

dagar efter det att vi utfört fokusgruppsamtalet återkom vi till förskolan för att genomföra vår 

observation utomhus. I samråd med utomhuspedagogerna bestämde vi att denna dag passade 

bra in i deras planering. Syftet med besöket var att observera hur pedagoger och barn 

använder sig av utemiljön med specifikt fokus på barns lärande. Vi inledde besöket med att på 

egen hand utforska utegården. Eftersom vi hade haft fokusgruppsamtal några dagar innan 

observationen utfördes visste vi ur pedagogernas synvinkel var på förskolegården det mest 

synliga lärandet skedde och var barnen helst befann sig. Vi blev introducerade för 

barngruppen då barngruppen tillsammans med pedagoger hade ett möte utomhus. Vi berättade 

då för barngruppen att vi var på väg att bli förskollärare och att vi snart var färdiga med 

utbildningen. Barngruppen sattes i arbete och vi påbörjade vår observation till vilken vi 

utformat ett observationsschema. Kategorierna i detta schema benämnde vi som; Vad gör 

barnen? Vad säger barnen? och Vad är lärandet? (Se bilaga2) Vi bytte observationsplats 

efter ungefär 15 minuter till en annan plats på förskolegården. Platserna som vi observerade 

var mötesplatsen, en kvadratisk uppbyggd samlingsplats med låga bänkar anpassade efter 

barnen. Bygghörnan var en plats på gården där underlaget bestod av sand. Materialet som 

fanns att tillgå var kabeltrummor, plaströr av olika dimensioner, plankor i olika storlekar, 
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lastpallar, navkapslar samt löst material av olika slag. Under observationen var vi inte 

delaktiga i några aktiviteter utan vi var passiva på sidan om barn och pedagoger för att kunna 

vara neutrala och fokuserade på händelserna och aktiviteterna som pågick. Observationen 

varade ungefär 30 minuter totalt. Denna metod använde vi för att i utemiljön få en överblick 

av hur barnen använder miljön och redskapen utomhus.  

 

Utomhusmiljön studerades dessutom vid en gåtur där vi fick guidning utav en 

utomhuspedagog. Hon beskrev för oss och visade på platserna och deras användningsområden 

beroende på årstid. Ranger och Westberg (2004) styrker gåturens syfte genom att påvisa att 

den på ett enkelt sätt genererar kunskap till deltagarna. Gåturen skedde i direkt anslutning 

efter observationen därför att aktiviteterna var färdigt genomförda av pedagogerna. Vi visades 

runt i utomhusmiljön och under tiden fick vi tillgång till att se hur de organiserat material 

utomhus i förråd och liknande. Under gåturen som pågick i 15 minuter skedde 

dokumentationen i form av fältanteckningar. Anteckningarna skrevs i form av stödord under 

tiden gåturen pågick. De Laval (1998) bekräftar gåturen som en metod då dokumentation sker 

under tiden den pågår. Vid ett senare tillfälle samma dag sammanställdes allt material från 

observationer och fältanteckningar. 
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Analysen av materialet 
Detta avsnitt behandlar hur vi analyserat materialet samt hur slutsatser kan utläsas. All 

framkommen information har bearbetats i flera omgångar och ställts i relation till våra 

forskningsfrågor avseende hur barns lärande utmanas samt vilka förutsättningar som ges för 

lärandet. 

 

Analysen av fokusgruppsamtal 

Efter färdigställd inspelning satt vi tillsammans och gjorde en genomgång av materialet ur 

vårt genomförda fokusgruppsamtal. Vi lyssnade igenom materialet i sin helhet en gång. 

Därefter lyssnade vi en gång till och gjorde en grovtranskribering då vi antecknade tidpunkter 

för relevanta nyckelord samt när under inspelningen de togs upp. Nästa steg blev en 

fintranskribering då vi ordagrant gick igenom materialet samt skrev ner detta i våra 

anteckningar. Vi sökte efter relevanta uttryck som kan sammanfattas som begrepp med 

särskilt värde för utemiljöns betydelse och användning för utmaningar och förutsättningar för 

barns lärande. I analysen letade vi efter uttryck av pedagogerna där de gav uttryck om 

inställning till barns lärande i utomhusmiljön. Med hjälp av forskningsfrågorna härleddes 

därefter olika uttalanden till de sätt pedagogerna upplever att barnens lärande utmanas och hur 

utemiljön används för att skapa förutsättningar, för att utmynna i en sammantagen 

helhetsuppfattning. 

 

Analys av observationen 

Under observationen använde en av oss ett observationsschema i tre kategorier (bilaga2) den 

andra använde sig av fria anteckningar. När vi bearbetade vår observation av barnens 

utevistelse som vi genomförde hade vi fokus på vad som var lärandet i situationerna. Vi 

började med att sammanställa våra individuella resultat för att hitta likheter eller skillnader i 

dem. 

 

Vårt huvudfokus låg på att se på barnens lärande samt hur miljön påverkar lärandet. Efter 

genomförd observation transkriberade vi materialet först var för sig, för att sedan gemensamt 

diskutera vad vi kommit fram till. Vi analyserade för att ta reda på hur barn och pedagoger 

uttrycker sig och hur de agerar enskilt och tillsammans. 

 

Analys av gåtur 

Gåturen var ett tillfälle där mycket information samlades. Vi använde oss av fältanteckningar 

i form av stödord under gåturen. Direkt efter avslutad gåtur kompletterade vi stödorden med 

utförligare anteckningar. Det var ett antal minusgrader denna dag, vi såg därför en fördel med 

att anteckna rikligare efteråt eftersom kylan gjorde sig påmind under gåturens tillfälle. Vi är 

medvetna att om denna dag inte varit kylig hade vi kunnat föra mer och utförligare 

anteckningar under gåturen. Vi transkriberade och bearbetade materialet var för sig till en 

början då vi antecknade viktiga händelser och som hade med barnens lärande att göra. 

Därefter träffades vi för att gemensamt sortera och sammanställa vårt material samt söka efter 

begrepp som hade med barnens lärande att göra. 
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Resultat 
Detta avsnitt behandlar resultatet vi kan utläsa ur datainsamlingen. En enklare och 

övergripande presentation av förskolegårdens planering av uterummet samt dess miljöer. 

Resultatet i vår studie visar hur tre utomhuspedagoger på en förskola i Norrbotten förhåller 

sig till barns lärande i en pedagogisk utemiljö visar sig. 

 

De medverkande pedagogernas inställning till lärandet utomhus 

Genom att utvärdera resultatet utifrån metoderna som vi använt ser vi att pedagogernas 

inställning till utomhusmiljön kontra barns lärande har betydelse. Vi anser att pedagogerna 

menade att det framförallt handlar om deras eget förhållningssätt. Pedagogerna på förskolan 

har genom sitt arbete upptäckt att deras roll i barns lärande har stor betydelse eftersom de 

anser att miljön inte var allt. Pedagogerna har också upptäckt att de flesta barn älskar att vara 

utomhus. Det handlar bara om att ge barnen tid och förutsättningar att uppleva det. Föräldrar 

har också uttryckt att de märker en skillnad även hemma då deras barn vill vara ute i större 

utsträckning. ”Det är jätteroligt när föräldrar kommer till oss och säger att det är roligt att 

deras barn nu älskar att vara utomhus, då känns det som om vi har vunnit!” (Barnskötaren). 

Genom förhållningssättet visar pedagogerna på att deras förskolas rika och varierade material 

gynnar leken och lärandet. Pedagogerna menar att verksamheten kan vara hur bra som helst 

sett till miljön men mindre bra om inte kunskaper finns för att ta tillvara miljön ur ett lärande 

perspektiv. ”Miljön spelar mindre roll om inte vi som pedagoger har rätt inställning till 

lärandet.” (Förskolläraren). Barnen får möjlighet att lära med hela sin kropp, genom att 

motoriken och sinnena aktiveras i de utmaningar pedagogerna skapar genom sitt 

förhållningssätt. Barnens intresse för att vistas utomhus menar pedagogerna varierar ibland 

utefter vilken erfarenhet av att vistas ute barnen har med sig hemifrån. På förskolan är en 

normal utevistelse förlagd till två timmar förmiddag och två timmar eftermiddag. 

Utomhuspedagogerna framhöll att naturen fungerar som en viktig inspirationskälla i deras 

arbete på förskolan. Pedagogerna har en timme i veckan till att sitta tillsammans och planera 

för veckans utomhusaktiviteter. Denna timma är betydelsefull därför att det ger pedagogerna 

möjlighet att utvärdera och reflektera tillsammans. 

 

Pedagogerna är tydliga med att det är de själva som skapar förutsättningarna. De menar att om 

resurserna är bristfälliga går det ändå att skapa goda förutsättningar för barnen bara rätt 

inställning finns. Ett sätt att fånga lärandet på utomhusgården är att de har ett medvetet tänk 

om att sprida ut sig bland barnen. Det gäller att vara närvarande där barnen finns och där 

barnen leker. När en vuxen tar initiativ till att utmana barnen och är intresserad av deras lekar 

och sysselsättningar ges barnen förutsättningar till lärandet. Att pedagoger sprider ut sig på 

förskolegården minskar konflikter och närheten ger stöd till osäkra barn som har svårigheter 

att komma in i leken. Pedagogerna menar att glädjen och nyttan av allt material vilket de 

lyfter fram och tillbaka beroende på årstid har stor nytta för barnens lärande. Pedagogerna ser 

inte materialet som ett hinder utan som ett verktyg för barns lärande. Barnskötaren uttrycker 

sig på följande sätt: ”Att investera i sin egen kropp och vara utomhus gynnar barnen eftersom 

att rörelse har blivit en klassfråga många barn sitter vid datorer och tv-spel när de kommer 

hem, då känns det än viktigare att vara utomhus” 
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Pedagogerna poängterar att de ser utemiljön som en utmaning kontra inomhusmiljön. De 

menar vidare att läroplanen är lika viktig att tolka ute eftersom pedagogiken fortgår hela 

dagen, även utomhus. Pedagogerna uttrycker att de vill vara först!  

”Vi vill visa att det går, vi vill vara först! Det går att leka med Barbies med fingervantar 

utomhus. Det går att köra på bilmatta med bilar och det går att fixa en läshörna utomhus” 

(Förskolläraren). 

 

Pedagogerna har fått vara delaktiga vid utformningen av förskolans gård. En av de pedagoger 

vi träffade hade deltagit i ett möte tillsammans med arkitekter för att ge sin syn på 

utformningen. Däremot har inte barnen varit delaktiga utan man utgick från vad man visste 

om deras intressen. Pedagogerna menar att det är lätt att bli hemmablind på sin egen förskola. 

Genom att samarbeta, delta i kurser och bilda nätverk med andra förskolor utbyts 

pedagogernas erfarenheter och kunskap om utemiljöns betydelse och utformning för att 

stimulera barns lärande. Pedagogerna känner en stolthet över deras förskolas arbete med 

utomhusmiljön. Det visar sig i sättet de pratar om den och i det arbete de utför genom att vara 

utomhuspedagoger. Avigsidan av arbetet menar pedagogerna är ekonomin som får styra i 

slutändan och att det på grund av detta inte alltid blir som de önskar. 

 

Sammanfattning av Pedagogernas uttryck under fokusgruppsamtalet 

Under fokusgruppsamtalet framkom ett antal begrepp vilka är centrala för barnens lärande på 

förskolan. De begrepp som framkom under samtalet var återkommande under samtalets gång. 

Begreppen vi fann vilka pedagogerna använde var ord som inspirerande, upplevelser, 

lärprocess, utmaningar, medforskande och att erbjuda barnen. Dessa begrepp kan alla härledas 

till utvecklingspedagogiken där erfarande är ett centralt begrepp. Pedagogernas uttryck 

stämmer väl överens med erfarandet vilket uppnås ur alla begreppen. 

 

Barnens inflytande på förskolegården 

Barnens tankar och ideer är viktiga att ta tillvara. Därför inkluderas barnen i arbetet med att 

utforma och utveckla utomhusmiljön på förskolan. Pedagogerna lyssnar på barnens tankar och 

idéer om hur barnen ville forma sin utemiljö. Barn och pedagoger går regelbundet på 

gårdsspaning tillsammans eftersom miljön är förändringsbenägen. Gårdsspaning går ut på att 

pedagoger och barn tillsammans utforskar gården. Barnens tankar, funderingar och idéer lyfts 

då barnen får komma med förslag på önskemiljöer och platser. Utomhuspedagogerna 

genomför sedan förändringar i samarbete med barnen. 

 

Under fokusgruppsamtalet framkom att den plats utomhus där pedagogerna anser att barnens 

lärande utmanas på mesta sätt är bygghörnan. Bygghörnan lockar till kreativitet, utmaningar, 

fantasi, matematik, språk, turtagning och samarbete. I bygghörnan pågår ofta olika projekt 

vilka barnen har spunnit vidare på utifrån inomhuslekar. Ett exempel på det är bockarna 

bruses bro, vilken barnen skapat av lastpallar. Lastpallar och pallkragar är enormt omtyckta 

och viktiga i barnens lek och lärandeprocess. En dag skapas en bil som nästa dag blir en buss 

och sedan en båt. Barnen är ofta delaktiga i att hjälpa till att flytta runt miljöerna. 
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De medverkande pedagogernas uttal om utemiljöns användande 

Pedagoger och barn har ett möte utomhus varje morgon då planeringen för dagens aktiviteter 

gås igenom ordenligt. Detta för att barnen ska vara medvetna och förberedda på vad som ska 

hända. Mötet inleds alltid med årstidskollen då gruppen går igenom almanackan, årstid, 

temperatur och väder. 

 

”Mötet är en lärandestund som vi håller i vår hand” (Förskolläraren). 

 

Inspirerande: Vi har en orienteringskarta utomhus. Det är en tavla med bilder på 

förskolegårdens miljöer. Bilderna byts ut efter årstid och barnen använder tavlan till att 

orientera sig själva och materialet vi tillhandahåller utomhus. Det är inte så att vi lyfter ut 

bilarna i sanden och nästa gång är de någon annanstans. Barnen vet vart de ska sätta bilarna 

med tillbehör som rekvisita, vilket är inspirerande. Det gäller att miljöerna utvecklas hela 

tiden. 

Upplevelser: Det gäller att ge barnen upplevelser som de kan hänga upp minnet på, 

upplevelser ger minnen. 

Lärande: Lärandet utomhus är att lära med hela kroppen och med sina sinnen. Mötet är en 

lärandestund som vi håller i vår hand. Vår favoritplats för lärandet utomhus är bygget. Där 

tränar barnen matematik, språk, sociala kompetenser, fantasi, samspel och turtagning. Vårt 

mål är att fånga upp lärandet. 

Utmaningar: Vi strävar efter att utföra samma aktiviteter ute som vi gör inne, det kräver nytt 

tänk och nya platser. Vi önskar att vi hade en utmanande rutschkana, som killar i magen och 

känns lite farlig för barnen, då utmanas de att våga i sin lek. 

Medforskande: Vår tanke med utevistelsen är att vara medforskande pedagoger. Vi har haft 

gårdsspaning med barnen som medforskare. 

Erbjuda: En av våra visioner är att erbjuda olika mötesplatser för stora och små. Det händer 

mycket om det finns närvarande pedagoger som har tänkt till och erbjuder saker. 
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Resultat från observationer 

I observationen av bygghörnan framkommer det hur barnen använder miljön samt fördelarna 

av att ha en inspirerande bygghörna. Barnen samarbetar utifrån ett uppdrag de fått av 

pedagogerna. Pedagogerna ger regelbundet barnen olika uppdrag utomhus. Anledningen till 

det är att få barnen aktiva och att samarbeta med varandra. Dagens uppdrag är att lossa på 

fastfruset byggmaterial eftersom det kommit mycket snö, därför finns det fastfruset material. 

Barnen hjälps åt att hitta lösningar på hur de kan lossa materialet. Vi såg vikten av samarbete 

och turtagning då barnen samarbetar och kommer med olika lösningar för att klara uppgiften. 

Olika förslag prövas ända tills de lyckas lösa problemet. Detta uppdrag mynnar sedan ut i en 

spontan lek där barnen bygger en bana som de kan balansera på. Vi tar beslutet att stanna kvar 

vid bygghörnan då vi anser att det är en utmärkt observationsplats. Språket blir ett viktigt 

uttrycksätt för barnen som är kvar i bygghörnan. De jämför, kommer med förslag, jämkar och 

ber varandra om hjälp. Barn som har lättare att uttrycka sig tar kommandot över situationen. 

Barnen resonerar och söker lösningar tillsammans då de prövar olika lösningar och 

uteslutningsmetoder. Pedagogerna finns behjälpliga under barnens utforskande, däremot går 

de inte in och styr, de finns tillgängliga. De uppmuntrar istället barnen att testa varandras 

förslag på lösningar. 

 

Barnens ord och begrepp ur observationerna 

Ord och begrepp som framkommit under observationen vilka är relevanta för våra 

forskningsfrågor. 

Några exempel av begrepp som hänger ihop med observationen: 

Kallt/varmt: Gruppen diskuterar årstider; vilken årstid är det nu?  Barnen uttrycker: Det är 

kallt ute; Träden är nakna och kalla; Det var varmare igår. Barnen får gissa hur kallt det är 

ute, 50 grader säger någon; 100.000 miljoner grader menar ett annat barn.  

Skillnader/likheter: Det är varmare igår än idag. I byggleken jämförs likheter på 

konstruktioner; Våra torn är lika höga. 

Språket: I byggleken kommunicerar barnen tillsammans genom att diskutera. Diskussionerna 

leder till att gemensamt hitta lösningar på problemen. 

Turtagande: På bygget hjälps barnen åt att städa och lyfta på saker. De samarbetar och hjälps 

åt med de tunga sakerna. Ett vanligt uttalande är: Nu är det din tur, sen är det min. 

 

Övergripande presentation av artefakter och miljöer vid gåtur på förskolegården 

Under gåturen blir vi guidade av barnskötaren i utomhusmiljön. Vi börjar med att bli 

presenterad för en aktivitetstavla. Denna tavla innehåller bilder på alla miljöer på 

förskolegården tillsammans med en karta över gården. Tavlans bilder byts ut efter årstid, den 

innehåller även förskolans fem visioner med utevistelsen. Visionerna är: Att erbjuda många 

olika mötesplatser. Att erbjuda utmaningar i rörelse. Att erbjuda en mångfald i material och 

uttryckssätt. Att levandegöra läroplanen på samma sätt som inne. Att vara medforskande och 

närvarande pedagoger. Vi ser under vårt besök att pedagogerna är noga med att följa sina 

visioner. De är väl medvetna om vad de gör och hur de förhåller sig. Vi ser en tydlig röd tråd 

då vi genom att samtala med pedagogerna utomhus fick en uppfattning om hur visionerna blir 

till verklighet i arbetet med barnen. Vi får berättat för oss att speciellt nya barn är väldigt 
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fascinerade över denna tavla och utgår därför ofta ifrån den när lekar skulle väljas. Tavlan 

inspirerar barnen till nya utforskningar i utomhusmiljön. Pedagogerna vill ge barnen 

utmaningar i miljön. Pedagogerna anser att miljön ska stimulera och utmana barnen att våga 

lite extra. De vill gärna ge barnen utmaningar, både kroppsligt och sinnligt. Gården är 

uppbyggd som rum i rummet. Det märks väl då vi får förklarat för oss hur de olika rummen 

används och vad barnen oftast sysselsätter sig med i dessa. I dessa miljöer levandegörs 

läroplanen vilket barnskötaren uttrycker. Barnskötaren visar på två olika hus som barnen 

byggt själva av tillgängligt material. Ett populärt byggmaterial är gamla bildäck som blir en 

motorisk utmaning på många olika sätt genom gymnastikövningar och fantasifulla byggen. 

 

På gården finns en stor förrådsbod där rikt med material förvaras. Materialet är väldigt likt 

inomhusmaterial, färdigt sorterat i korgar. Där finns allt ifrån barbiedockor, hästar, troll 

doktorsleksaker, naturmaterial och färdiga korgar för rollekar. Barnskötaren berättar att 

materialet finns tillgängligt och tillåtande för barnen under alla årstider och används flitigt. 

Barnens lärande tas tillvara i många situationer. Barngruppen har gjort ett 

matematikexperiment med kottar. Kottarna används till att mäta barnens längd, kottarna lades 

ut i olika längder på marken vilka representerade barnens olika längder. Detta har 

dokumenterats och är uppsatt på staketet utomhus som en inspiration för övriga att ta del av 

samt som en del av ett läroplansuppdrag. 

 

Resultatsammanfattning 

En pedagogisk utemiljö stimulerar och utmanar barnen i deras lärande. Barn som får möta 

pedagoger vilka har en positiv och framåtsyftande inställning till barns lärande och att lära i 

utomhusmiljön gynnas av det. Pedagogerna vi träffar uttrycker vikten av att våga förändra och 

förbättra utomhusmiljön. Detta kan göras genom att ta hjälp av barnen, se vart barnen 

befinner sig och hur barnen använder miljön. Pedagogerna belyser sin uppfattning om att en 

utomhusmiljö tappar sin viktiga funktion om inte pedagoger har kompetensen att ta vara på 

den, allt i syfte att utmana barnens lärande. 

 

Läroplanen ska vara levande utomhus likväl som inomhus, dessa pedagoger lyfter vikten av 

att inte låta läroplanen och uppdraget vi har stanna inomhus när barngruppen går ut. 

Pedagogerna ser möjligheter istället för svårigheter och framhåller vikten av att äga sin tid. 

Tiden blir vad vi gör den till och vad vi har för ambitioner med den. 

 

Observationen visar att utomhusmiljön används på det sätt som framkommer under 

fokusgruppsamtalet. Pedagogernas förhållningssätt visas på ett medvetet tänk då de sprider ut 

sig på gården vilket får till följd att barnen följer med och på så sätt hittar miljöer att vara 

aktiva i. Aktiviteterna som sker under observationen är mötet och byggleken. Mötet är på 

samma sätt som ett möte hade varit inomhus. Material tas fram och används liknande 

inomhus. Pedagogernas enda hinder är kylan eftersom vissa aktiviteter i mötet fick förläggas 

vid varmare väder. Byggleken är central och populär i utomhusmiljön. Byggleken är även 

pedagogernas favoritplats eftersom den har så mycket att erbjuda i form av problemlösning, 

matematik, kommunikation, språk, turtagning och fantasi. 
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Under gåturen får vi verkligen uppleva hur materialet används på förskolan. Här finns inga 

begränsningar vad gäller inställning eller möjligheter hos pedagogerna. Material som 

vanligtvis används inomhus är här tillåtande utomhus. Vi ser än en gång vad förhållningssättet 

har för betydelse för att skapa möjligheter för barns lärande. 
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Diskussion 
Detta avsnitt behandlar metoddiskussion, resultatdiskussion samt förslag på fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde fokusgruppsamtal, observation och gåtur som metoder för att undersöka pedagogers 

uppfattningar kring barns lärande i en pedagogisk utemiljö. Fokusgruppsamtalet blev ett 

samtal med inspiration av gruppdiskussion med tre stycken utomhuspedagoger. Vi är 

medvetna om att det låga antalet deltagare i vårt fokusgruppsamtal kan verka för lite. Vi 

stödjer oss på Halkier (2008) som starkt framhäver fördelen med en mindre grupp vilket ger 

en möjlighet att bearbeta materialet och fördjupa sig i ämnet. Författaren har olika syn på hur 

många deltagare ett fokusgruppsamtal bör innehålla. Spannet ligger på mellan tre och tolv 

stycken deltagare. Halkier (2008) påpekar att huvudsaken är att gruppen kan uttrycka sig och 

känna att reflektionen tillsammans är det centrala. Urvalet kan ha betydelse eftersom det är 

specifikt utomhuspedagoger som deltog i samtalet. Vid ett annat urval av pedagoger kan 

utfallet bli ett annat. Resultatet kan därför inte generaliseras i allmänhet eftersom den förskola 

vi besökte hade specifika utomhuspedagoger med specifikt uppdrag. Detta för att alla inte 

hade samma ansvar över utemiljön som de pedagoger vi mötte. 

 

Början av samtalet med pedagogerna var till en början lite trevande och det tog en stund innan 

alla kände sig trygga och bekväma med situationen. Vi valde medvetet att inte förbereda 

pedagogerna med våra frågeställningar i förväg, detta gjordes med tanken att samtalet skulle 

kännas spontanare. Vi ville inte att pedagogerna skulle prata ihop sig i förväg. Däremot 

benämnde förskolechefen lite kort vårt syfte med studien till pedagogerna. Vi hade med oss 

förbestämda frågor vid samtalstillfället. I efterhand kan vi reflektera om valet var det bästa, 

kanske hade samtalet flutit bättre och på ett spontanare sätt med en annan utgång om 

pedagogerna fått förbereda sig innan mötet ägde rum. Samtalet spelades in på Iphones, vilket 

fungerade väldigt tillfredsställande då vi flertalet gånger lyssnade igenom materialet med 

olika fokus. Pedagogerna intog olika roller under samtalet vilket gjorde att en av pedagogerna 

framträdde mer än de andra. Om detta beror på inspelningen eller andra tillfälligheter som 

påverkar kan vi inte svara på. Dock upplevde vi att under samtalets gång kom tillfällen då alla 

kom till tals, samtalet flöt lättare och ledde till följdfrågor och nya infallsvinklar. Vi anser att 

det var en bra metod som stämde överens med våra forskningsfrågor. Vi valde 

fokusgruppsamtal som huvudsaklig metod för att ge svar på vår studie. Halkier (2008) lyfter 

metoden i komplement med andra metoder vilket gör att det är lättare att följa upp resultatet.  

Fokusgruppsamtal kan med fördel innehålla ett större antal deltagare vid önskemål om rikare 

diskussioner. 

 

Under observationen hade vi kunnat komma fram till andra miljöer att observera om vi varit 

mer bekanta med förskolemiljön utomhus. Kanske vi hade valt andra platser att studera om vi 

hade varit förtrogna med gården ur ett barmarksperspektiv. En annan synpunkt vi kan 

diskutera är om utfallet blivit detsamma om vi hade valt att göra uppföljande observationer 

med ett annat upplägg. Vädret spelade också in på observationen eftersom besöket 
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genomfördes en kall dag. Vissa barn påverkades av vädret och blev passiva i leken även om 

pedagogerna gjorde vad de kunde för att stimulera barnen till lek och rörelse. 

Gåturen var en metod som gav oss användbart material både då det gäller att erbjuda barn, 

barns lärande samt för vår framtida profession. Om gåturen hade varit bättre planerad vad 

gäller tid hade vi kanske kunnat utvärdera resultatet ytterligare. Vi hade ingen förkunskap vad 

gäller gåturer. Tiden som vi fick gällande gåturen kändes lite för kort beroende på att 

pedagogen behövdes i barngruppen. Materialet vi kunde samla under gåturen gav trots 

tidsbristen oss användbart material. Här ser vi också fördelen med om vi hade bokat in ett 

längre tillfälle för att kunna frigöra pedagogen en längre stund från barngruppen. Vi kände att 

vårt val av tre olika metoder gav oss svar på våra forskningsfrågor. Då vi avslutat insamlingen 

av vårt material bearbetade vi var för sig vid grovtranskriberingen. Detta gjorde att vi tolkade 

svaren enskilt till en början för att sedan sammanställa resultatet. Metoderna styrker varandra 

då vi finner att metoderna kompletterar varandra. Fokusgruppsamtalets resultat kan utläsas i 

både observationen och gåturen vilka styrks av pedagogernas uttalanden under samtalet. 

 

Resultatdiskussion 

I vårt resultat framkom det att pedagogernas inställning till barns lärande samstämmer med 

vad Pramaling et.al. (2006) lyfter att pedagoger måste vara medvetna om hur barn erfar 

kunskap. Barnen erövrar och lär med hela sin kropp och sina sinnen. Pedagogerna uttryckte 

sin entusiasm och sitt driv till vikten av att barn får vistas utomhus samt vilket förhållningssätt 

det krävs av pedagoger för att uppfylla det. Ericsson (2004) och Pramling Samuelsson (2011) 

anser att det handlar om hur pedagogen använder situationer och om de tar vara på 

barngruppens förutsättningar och erfarande. Det skapas pedagogiska tillfällen för att kunna 

läsa av situationer när barnens förståelse vidgas i och med att de förstår olika delars betydelse 

i ett sammanhang. 

 

Att levandegöra Läroplanen lika mycket utomhus som inomhus ansåg pedagogerna vara 

betydelsefullt. Det ingår i uppdraget vilket kan läsas i styrdokumentet: ”Utomhusvistelsen bör 

ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 

2011, s.7). Förskolan i studien hade en pedagogisk utomhusmiljö där pedagogerna tog ansvar 

för att hela tiden uppdatera och utveckla rummen efter barnens behov och intressen samt efter 

årstid. Vi upplevde att pedagogerna medvetet använder utomhusmiljön som ett pedagogiskt 

verktyg för att stimulera barnens lärande. Pedagogernas positiva inställning till att vistas 

utomhus speglas för oss på ett sätt vilket gör att det gynnar barnen. Pramling Samuelsson 

(2011) betonar vikten av att barnens röster skall bli hörda och att barnens åsikter skall tas 

tillvara. Barnens tankar och barnens åsikter är centrala begrepp inom lärandet och i strävandet 

mot att göra barnen delaktiga. Lärarens roll inom utvecklingspedagogiken handlar om den 

strävan läraren har att utveckla barnens förståelse inför något. Det kan vi relatera till hur 

pedagogerna i sina roller som utomhuspedagoger hade ansvar över material och miljöer 

utomhus. 

 

Det framkom att pedagogerna hade fått delta i möten tillsammans med arkitekter vid 

utformningen av förskolans utomhusmiljö. Av utomhuspedagogerna vi träffade hade bara en 

varit med på ett av mötena. Det kom fram att barnen inte hade varit delaktiga vid 
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utformningen av utomhusmiljön men vid planeringen hade de försökt utgå från barnens 

intresse. Under uppbyggnaden och planeringen av förskolegården togs enbart pedagogernas 

tankar och ideer tillvara. En intressant tanke från vårt håll är om förskolegården skulle ha sett 

annorlunda ut om barnen hade fått vara delaktiga vid utformningen. Barns perspektiv menar 

Pramling Samuelsson (2011) kan inte alltid följas fullt ut. Det viktiga är att ge sig tiden att 

förstå och utveckla hur barns tankar framställs för dem i deras medvetande. Detta för att 

kunna möta barnen och göra dem delaktiga i processen att utveckla både miljö och oss själva.  

Överlag var pedagogerna nöjda med resultatet och ansåg att deras förskole gård var riktigt 

bra. Det fanns vissa artefakter som hade kunna varit mer utmanande för barnen ansåg 

pedagogerna. Specifikt menade de då rutschkanan och lekhuset som var gårdens största 

besvikelse enligt pedagogerna. I slutändan är det ekonomin som styr hur gården utformas och 

vilken nivå utformningen kan läggas på. En relevant fundering från vår aspekt är om 

förskolegården och arbetssättet på den förskolan vi besökte hade sett annorlunda ut om 

pedagogerna inte hade haft specifika roller och ansvar. Vi anser att detta arbetssätt påverkar 

och har betydelse för barns lärande. Under observationstillfället var det kallt ute. Det märktes 

på barngruppen att det var många barn som blev passiva. Vid ett mildare väder hade 

förmodligen en mer aktiv barngrupp visats. Vårt resultat av observationerna hade kanske 

kunnat bli annorlunda om det var fler barn sysselsatta med aktiviteter. 

 

Pedagogerna vi träffade förmedlade en känsla av att de tog barnens lärande på största allvar. 

Barnens utomhusmiljö var en plats där barnen var delaktiga och centrala. Pedagogernas 

inställning smittade av sig på oss och vi kände båda en stark lust att i vår framtida yrkesroll 

kunna förmedla samma positiva och glada känsla inför vårt yrke och med samma respekt för 

barnen vilken pedagogerna förmedlade. Vi tar med oss insikten av att vårt förhållningssätt och 

vår inställning har betydelse eftersom miljön inte ensam är huvudsaken för en god 

lärandemiljö. Vår nyfunna kunskap och insikt om barns lärande kan vi förmedla vidare för att 

inspirera och utmana våra framtida kollegor att ta tillvara på lärandet och miljön utomhus. 

 

Vi avslutar med ett citat av barnskötaren som på ett levande sätt beskriver pedagogernas 

tankar och inställning till barns lärande utomhus. 

 

”Det är jätteroligt när föräldrar kommer till oss och säger att det är roligt att deras barn nu 

älskar att vara utomhus, då känns det som om vi har vunnit!” (Barnskötaren). 
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Förslag på fortsatt forskning 
En intressant aspekt skulle vara att följa barn som liknande dem i vår studie haft en ur 

lärandesynpunkt gynnsam utomhusmiljö. Bär de barnen med sig ett naturligt intresse för att 

vara utomhus och är de barnen friskare ur ett hälsoperspektiv än barn som inte haft samma 

förutsättningar. En annan vinkling kan vara om fler förskolor har anammat det här med 

utomhuspedagoger och hur det visat sig gynnsamt för barnens lärande utomhus. 
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Bilaga 1 

Diskussionsfrågor 
 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

• Vad innebär det att vara utomhuspedagog? 

 

• Hur stor del av dagen tillbringas utomhus? 

 

• Är utomhusmiljön föränderlig eller statisk? 

 

• Hur upplever ni lärandet utomhus? 

 

• Finns det någon plats utomhus där ni verkligen ser lärandet hos barnen? 

 

• Ser ni skillnad på er utomhusmiljö jämfört med andra utomhusmiljöer? 

 

• Hur ofta finns planerade aktiviteter utomhus? 

 

• Vilka visioner har ni med utomhusvistelsen? 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Observationsschema 

 

Vad gör barnen? Vad säger barnen? Vad är lärandet? 


