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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare och förskolebarn som deltagit i vår undersökning 
och gjort vår studie möjlig. Vi vill även tacka våra handledare Marie-Louise Annerblom och 
Ylva Jannok Nutti. Ett extra stort tack till Ylva som genom sin entusiasm och sitt engagemang 
och kunnande varit till stor hjälp för oss under studiens gång. Slutligen vill vi tacka varandra 
för ett väl genomfört samarbete.

Luleå, 14 maj 2009

Johanna Olofsson och Elin Åkesson
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Abstrakt
Med vår studie avsåg vi att undersöka om förskolebarn och förskollärare anser att 
utomhusmiljön kan bidra till barnens lärande av motoriska, sociala och verbala färdigheter, 
samt om barnens uppfattningar om sin närmiljö. Vidare avsåg vi att studera förskolebarns och 
förskollärares uppfattningar om vilka möjligheter och hinder de anser att utomhusmiljön har 
avseende att vara ett rum för lärande. Vi önskar även att blivande förskollärare och 
verksamma pedagoger ska få inspiration till att använda utomhusmiljön som ett rum för 
lärande. Vår studie grundar sig på kvalitativa intervjuer, observationer och dokumentationer 
som vi har genomfört i två olika förskolor. Studiens resultat gav en mängd konkreta exempel 
på förskolebarns lärande utomhus. Att barnen var medvetna om utemiljöns betydelse för deras 
lärande bekräftades av den stora variationen av aktiviteter som de under intervjuerna berättade 
att de ägnar sig åt utomhus. De lekar och aktiviteter som barnen nämnde kan vi med enkelhet 
kategorisera in i de olika lärande kategorierna, vilka var lärande av motoriska, sociala och 
verbala färdigheter. Barnen berättade att det de gör utomhus handlar om aktiviteter som leder 
till ett lärande inom de motoriska, sociala och verbala färdigheterna och ökar deras 
uppfattning om närmiljön. Vi har också kunnat se att såväl förskollärare som förskolebarn är 
positivt inställda till att vistas utomhus och att de är medvetna om utomhusmiljöns 
möjligheter. 

Nyckelord: utomhusmiljö, förskolebarns lärande, motoriska färdigheter, sociala färdigheter, 
verbala färdigheter, närmiljö



4

Innehållsförteckning

1. Inledning……………...……………………………............................................................ 5
   1.1 Syfte………...……..………..………………....................................................................5
   1.2 Frågeställningar…....……….….………………………....................................................5
2. Bakgrund…………..……………………………….............................................................6
   2.1 Utomhusvistelsen ur ett historiskt perspektiv……………………………...….................6
   2.2 Utomhusvistelsen ur ett nutida perspektiv och utomhuspedagogik……...........................7
   2.3 Utomhusmiljöns betydelse för lärandet………………………………………………….9
   2.4 Vad säger styrdokumenten?…………………………………….....................................11
   2.5 Barnkonventionen………………………………………................................................12
3. Metod…….……………………………………..................................................................13
   3.1 Vetenskapligt förhållningssätt………………………………………………………….13
   3.2 Kvalitativ bearbetning av empiriska studier……………………………………............13
   3.3 Intervju……….…………….…………………...............................................................14
   3.4 Observation och dokumentation….…….……….….......................................................14
   3.5 Etiska aspekter vid empiriska studier…………..............................................................15
   3.6 Urval ………….....................................................……..................................................16
   3.7 Genomförande ……………………………..................................………......................16
4. Resultat………………………..………………..................................................................18
   4.1 Lärandet i utomhusmiljön………………………………………....................................18
   4.2 Upplevelser av utevistelsen och utomhusmiljön……………………........………..……22
   4.3 Utomhusmiljön - ett rum för lärande…………………………………………...……....24
5. Diskussion……………………………...………….............................................................28
   5.1 Reliabilitet och validitet……………………………………….......................................28
   5.2 Resultatdiskussion………………………………………................................................29
      5.2.1 Lärandet i utomhusmiljön..........................................................................................30
      5.2.2 Det motoriska lärandet i utomhusmiljön....................................................................31
      5.2.3 Det sociala och verbala lärandet i utomhusmiljön.....................................................33
      5.2.4 Lärandet i närmiljön……………………...................................................................34
   5.3 Slutdiskussion..................................................................................................................35
   5.4 Fortsatt forskning.............................................................................................................36
Referenslista…………………………………………………………………………………..37

Bilaga 1: Frågor till intervjuerna med förskolebarnen
Bilaga 2: Frågor till intervjuerna med förskollärarna



5

1. Inledning 
Vi har valt att skriva vårt examensarbete kring utomhusmiljöns betydelse för barnens lärande 
på förskolan. Anledningen till att vi har valt att studera utemiljöns betydelse för barnens 
lärande på förskolan är att utomhusmiljön kan erbjuda många olika lärandesituationer. Det är 
dessutom vår skyldighet, enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 
1998) att i vår blivande profession som förskollärare nyttja naturen. Som pedagog i förskolan 
och som vuxen i allmänhet är vi förebilder för barnen och kan synliggöra utomhusmiljöns 
varierande möjligheter genom att inspirera och uppmuntra barnen till att trivas utomhus. Våra 
tidigare egna erfarenheter från arbetet i förskolan är att utomhusmiljön inte betraktas som ett 
läranderum på samma sätt som inomhusmiljön betraktas. I den forskning som finns kring 
utomhusmiljöns betydelse för lärande framkommer att den idag inte alltid nyttjas optimalt och 
att många värdefulla lärandetillfällen på så sätt går förlorade. Ytterligare en anledning till att 
vi valt att studera utomhusmiljöns betydelse för förskolebarns lärande är dagens mediestyrda 
samhälle, där den tekniska utvecklingen resulterat i att till exempel tv och dator nu är en stor 
del av vår vardag. Det innebär att dagens barn redan i tidig ålder ägnar sig åt aktiviteter som 
bidrar till mycket stillasittande. Naturligtvis finns det möjligheter till lärande via både dator 
och tv, men det är otroligt viktigt att inte glömma bort vikten av att stimulera barnens behov 
av vistelse utomhus och ge dem tillfälle att lära av vad den miljön erbjuder. Brügge, Glantz 
och Sandell (2002) tar i sin bok upp vikten av att barn behöver få intryck på andra sätt än 
genom tekniska apparater. De uttrycker sig på följande vis: ”De behöver verkliga intryck och 
upplevelser som går genom den egna kroppen och inte bara artificiella upplevelser via TV 
apparaten” (s. 195). Barnens behov av intryck och upplevelser från utomhusmiljön kan 
erbjuda detta. Vi avser särskilt att studera barnens lärande av motoriska, sociala och verbala 
färdigheter samt deras uppfattning om sin närmiljö. Det för att motoriska, sociala och verbala 
färdigheter med fördel kan utvecklas utomhus. Utomhus finns i regel större ytor som ger i 
princip obegränsade möjligheter för barnen att träna de motoriska färdigheterna och genom 
lek och andra aktiviteter utomhus kan barnen tillsammans utveckla sina sociala och verbala 
färdigheter. Med vårt arbete avser vi därför att undersöka om utomhusmiljön har betydelse för 
barnens lärande och ta reda på verksamma förskollärares och förskolebarns syn på detta. Vår 
studie riktar sig till blivande förskollärare, verksamma pedagoger i förskola och skola, samt 
till föräldrar med barn i förskola och skola. Genom vår studie har vi avsikten att skapa ökad 
medvetenhet kring utomhusmiljöns betydelse för förskolebarnens lärande av motoriska, 
sociala och verbala färdigheter, samt deras upplevelser om närmiljön.

1.1 Syfte

Syftet med vår studie är att försöka förstå vilka möjligheter och hinder förskolebarn och 
förskollärare upplever att utomhusmiljön har avseende barnens lärande av motoriska, sociala 
och verbala färdigheter, samt deras upplevelser om sin närmiljö.

1.2 Frågeställningar

    Vad anser förskolebarnen om utemiljöns betydelse för sitt lärande?
 Hur används utomhusmiljön i den dagliga verksamheten på förskolan för att gynna 

barnens lärande?
 Vilken syn har förskollärarna på utomhusmiljön och dess betydelse för barnens lärande?
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2. Bakgrund
Att vistas utomhus är något som har stor inverkan på barn under uppväxten. Det kan vara en 
källa till glädje, erfarenheter och ett mångsidigt lärande. Rivkin (2000) menar att 
utomhusvistelsen ger barnen ett antal varierande upplevelser, erfarenheter och en mängd 
sinnesintryck. Vidare poängterar Rivkin (2000) att vistelsen utomhus tillåter barnen att få 
utlopp för det författaren benämner som big behaviors, vilket vi översätter till stora behov. 
Med stora behov menas att barnen i utomhusmiljön får utrymme att skrika, springa, hoppa 
och klättra. Detta är något som barnen inte i lika stor utsträckning ges möjlighet till inomhus. 
Rivkin (2000) menar också att många av våra barndomsminnen är förknippade med olika 
utomhusmiljöer. Kring detta diskuterar även DeBord, Hestenes, Moore, Cosco, McGinnis 
(2002) och de menar att utevistelsen är viktig eftersom den erbjuder stora möjligheter för 
barnen att skapa positiva minnen. Vetskapen om att lek och natur utgör en unik kombination 
när det gäller att gynna barnens lärande är också något som DeBord m.fl. (2002) tar upp i 
artikeln. Författarna Norén- Björn, Mårtensson, Andersson (1993) hävdar att: ”Barnet verkar 
få starkare upplevelser av att vistas utomhus än inomhus. Minnen från barndomen utspelar sig 
oftare utomhus än inomhus” (s. 22). Författarna delar följaktligen åsikterna kring sambandet 
mellan barndomsminnen och utomhusvistelse.

Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) ger en närmare förklaring till varför 
upplevelser, händelser och erfarenheter som barn tillägnar sig utomhus blir så starka minnen. 
Författarna uttrycker att våra sinnen är betydelsefulla för lärande och vid utomhusvistelse 
finns det många naturliga tillfällen för barnen att använda flera av sinnena samtidigt. De 
beskriver: 

Alla går vi och bär på minnen från någon miljö eller plats som känts betydelsefull för oss. 
Oftast är denna plats knuten till barndomen och till en plats utomhus. Att vi minns den så 
starkt beror just på att vi förankrat den i minnet med hjälp av alla våra sinnen, på det sätt 
som är barnets naturliga sätt att ta till sig den fysiska omgivningen. Det råder en mycket 
aktiv interaktion mellan barnet och den fysiska miljön. (s. 7)

Detta är en viktig aspekt som pedagoger i förskolan inte kan bortse ifrån. I läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998), som de verksamma i förskolan är skyldiga att 
följa, står det uttryckligen att barnen ska ges möjlighet att använda alla sina sinnen i varierade 
situationer. Precis som Grahn m.fl. (1997) påpekar är utomhusmiljön ett fördelaktigt rum som 
kan möjliggöra detta. Som verksam pedagog i förskolan har vi idag ramar att följa genom den 
gällande läroplanen, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). Tidigare när man inte hade 
någon läroplan att rätta sig efter så hade man en annan syn på utomhusmiljöns betydelse för 
barns lärande. I och med införandet av läroplanen för förskolan så har förhållningssättet till 
utomhusmiljöns betydelse förändrats och vi sätter större värde på den.

2.1 Utomhusvistelse ur ett historiskt perspektiv
Sett ur ett historiskt perspektiv har förskolan och dess uppdrag genomgått stora förändringar. 
Många av förändringarna i förskolan har, enligt Vallberg Roth (2002), berott på utvecklingen 
som vårt samhälle har genomgått. Hon menar vidare att under den tid då människorna levde i 
ett jordbrukssamhälle fanns det ingen verksamhet där barnen befann sig på dagarna. Barnen 
vistades utomhus som en naturlig del av vardagen, exempelvis när de hjälpte till i det dagliga 
arbetet. Utomhusvistelsen tillskrevs inte någon större betydelse på samma sätt som den görs 
idag. Människorna på den tiden hade inte samma medvetenhet om dess positiva effekter på 
lång sikt. Jordbrukssamhället utvecklades senare till ett industrisamhälle. Industrierna 
medförde att arbetet i större grad utfördes inomhus och den tidigare så naturliga 
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utomhusvistelse begränsades för barnen. Vallberg Roth (2002) menar att vi idag lever i något 
som kallas för ett IT-samhälle. På grund av att samhället har förändrats har vi fått en annan 
levnadsstandard och de krav som ställdes på barnen på den tiden skiljer sig väsentligt från
dagens krav på barnen i förskolan. Hon understryker att människosynen och jämställdheten 
mellan könen har förändrats radikalt. Tidigare ansåg man att det var mannens uppgift att 
försörja familjen och kvinnans uppgift var att sköta barnen och hushållet. När synen på 
kvinnan började förändras och även hon började arbeta uppstod ett behov av en plats där 
barnen kunde vistas när föräldrarna arbetade. Motsvarigheten till dagens förskoleverksamhet 
uppstod alltså under tiden då vi levde i ett industrisamhälle. Genom åren har denna plats 
betecknats på en mängd olika sätt och innebörden har förändrats i takt med tidens gång. I en 
rapport från Vetenskapsrådet (Persson, 2008), berättas att några av dåtidens namn på det som 
idag benämns förskola var: barnträdgård, barnkrubba, lekskola, barnomsorg, daghem och 
deltidsgrupp. Enligt Vallberg Roth (2002) har utvecklingen i förskolan skett på alla plan och i 
alla aspekter av barns lärande. De vuxna hade tidigare ett annorlunda förhållningssätt och en 
annan syn på barn, denna syn inspirerades av den tidens teoretiker. Under det tidiga 1800-talet 
var arbetet med barn starkt förknippat med kristendomen, tron på Gud genomsyrade allt man 
gjorde och barnen sågs som lärjungar. Under den senare delen av 1800-talet ansågs barn vara 
tomma blad som de vuxna hade till uppgift att fylla med kunskap och kompetenser. En av de 
teoretiker som förespråkade denna teori var Friedrich Fröbel. Barnens lärande skedde 
inomhus och vistelsen utomhus ansågs inte ha någon större inverkan på barnens lärande.

Vallberg Roth (2002) menar att under tidigt 1900-tal var dåtidens förskolor endast en plats där 
barnen vistades när föräldrarna arbetade. Då var förskolans primära syfte enbart barnpassning, 
förskolan sågs som en plats för förvaring. Fröbel verkade fortfarande under den här tiden men 
kom så småningom att ersättas av Jean Piaget. Barnsynen gick ut på att man såg barnen som 
natur, vilket innebar att den yttre miljön formade dem. Vistelsen utomhus fick större utrymme 
i verksamheten och man började nyttja utomhusmiljöns tillgångar och möjligheter. Tecken på 
ett vidgat fokus från inre kunskap till att använda sig av vår kropp och fysiska förutsättningar 
framträdde. En kombination av dessa två började växa fram och medvetenheten om att de 
båda var nödvändiga för att uppnå mesta möjliga lärande ökade. Jean Jacques Rousseau 
(Rousseau, 1977) framhåller vikten av att använda kroppen som ett verktyg för lärande. Han 
menar att: ”Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa 
med böcker är inte att lära oss att tänka förnuftigt; det är att lära oss att lita på andras förnuft, 
att lära oss att tro mycket och ingenting veta” (s. 130). Filosofi kan tyckas höra hemma långt 
senare än när barnen börjar på förskola, men fantasi och kreativitet är starkt sammanhängande 
med filosofi och dessa två är väldigt grundläggande i förskolans verksamhet. Rousseau 
nämner också vikten av att skaffa sig egna uppfattningar och inte ta allting förgivet, det 
handlar om att utforska omvärlden. Även detta anses centralt i dagens förskolor.

2.2 Utomhusvistelsen ur ett nutida perspektiv och utomhuspedagogik
I dagens samhälle finns en helt annan medvetenhet än tidigare om utomhusmiljöns betydelse 
för lärandet och det forskas aktivt kring detta viktiga område. Granberg (2000), verksam 
pedagog i förskolan, är en av många som betonar att utomhusmiljön kan vara en 
kunskapskälla. Hon konstaterar vikten av att ta till vara på det som naturen erbjuder och 
därigenom försöka ge barnen möjligheter till lärandesituationer. Vidare understryker hon att 
barnens teoretiska och praktiska kunskaper, fysiska och estetiska erfarenheter, verbala, 
sociala, psykiska och motoriska färdigheter, samt lusten att utforska, undersöka och 
experimentera kan utvecklas av utevistelse. Hon menar att utomhus får barnen:  



8

… lärorika helhetsupplevelser som engagerar alla sinnen samtidigt. De möter växter, djur 
och småkryp i sin rätta miljö. Utomhus finns gott om utrymme för småbarn att röra sig 
fritt, uppleva upptäckarglädje, spänning och gemenskap samtidigt som de tillägnar sig 
kunskaper om sin omvärld. Det är i direktupplevda situationer, där saker finns i sitt rätta 
sammanhang, som kunskaperna blir bäst befästa. (s. 32)

Granberg (2000) tar upp ett flertal situationer som är vanligt förekommande under 
utevistelsen och som är rika på lärandetillfällen, men för att ge barnen dessa möjligheter blir 
de vuxnas förhållningssätt viktigt. Även Szczepanski (2008) anser att det är nödvändigt med 
ett speciellt förhållningssätt till pedagogiken utomhus. Centrum för Miljö- och 
Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings Universitet har definierat utomhuspedagogiken 
som ett förhållningssätt där arbetet varierar mellan upplevelser och reflektion. 
Utomhuspedagogiken kan delas in i tre områden, där det första området innebär att rummet 
för lärande flyttas ut till det verkliga sammanhanget. Det andra området innefattar betoningen 
av variationen mellan sinnligt upplevt lärande och faktabaserat lärande. Det tredje och sista 
området poängterar hur värdefull platsen där lärandet sker är. För att ytterligare definiera 
utomhuspedagogik använder Szczepanski (2008) sig av förklaringen som finns i 
nationalencyklopedin, där den beskrivs enligt följande:

Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Termen 
introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk 
bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan 
autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, 
vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen av 
undervisningstiden. Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala 
miljöer, och genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls 
ofta de positiva effekterna för elevernas hälsa. (http://www.ne.se, 2009)

Enligt den definitionen sker lärandet genom att de praktiskt får befinna sig där kunskapen 
finns tillgänglig. Upplevelserna som barnen har fått genom att befinna sig i händelsernas 
centrum följs upp med samtal och reflektion tillsammans med pedagogerna och de andra 
barnen. Nationalencyklopedins definition framhåller grunden till begreppet 
utomhuspedagogik, att utgå ifrån de direktupplevda situationerna som är värdefulla för 
barnens lärande. De direktupplevda situationerna och lärandet i dessa syftar till att berika 
barnen. Platsen för lärandet är följaktligen värdefull och det anses nödvändigt att lärandet 
sker i ett direkt sammanhang, där det praktiskt upplevda kompletteras med reflektion. Norén-
Björn m.fl. (1993) anser att det är önskvärt att:

Vi bör inte betrakta utevistelsen som ett sorts avbrott i det pedagogiska arbetet. Förutom 
att barn får frisk luft, vilket gör att allergier och infektioner minskar bidrar utevistelsen i 
hög grad till barns positiva utveckling. Den pedagogiska planeringen i såväl förskola som 
skola bör omfatta utemiljön och utevistelsen i lika hög grad som verksamheten inomhus. 
Pedagogiken får inte stanna på tröskeln. (s. 67)

Enligt Norén-Björn m.fl. (1993) är det viktigt att ha en medvetenhet om vilka 
lärandesituationer som utomhusmiljön kan erbjuda för att som pedagog kunna ta med sig det 
pedagogiska arbetet utomhus. Pedagogernas förhållningssätt är centralt, vilket Jannok Nutti
(2008) mycket riktigt påpekar i sin artikel. Grahn m.fl. (1997) konstaterar att utomhusmiljön i 
de flesta fall har en annan mångfald än vad inomhusmiljön kan erbjuda. Det beror på att 
utomhusmiljön vanligtvis inte är utformad efter ett specifikt syfte, vilket kan ge barnen 
enorma potentialer att variera leken. Under utomhusvistelsen kan de vädermässiga 
förhållandena förändras, vilket kan leda till att barnens lekar tar nya vändningar och det kan 

http://www.ne.se
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användas för att skapa intressanta lärandesituationer. Exempel på vädermässiga förändringar 
kan vara att solen plötsligt går i moln eller att det börjar ösregna. Brügge m.fl. (2002) har 
uttryckt sig på ett liknande sätt kring utomhusmiljöns rikedom. De anser att ”uterummet 
skapar möten med det oförutsedda och det ostrukturerade. Därmed skapas möjligheter för 
situationsanpassad och flexibel inlärning” (s. 30). Även Jannok Nutti (2008) ser stora fördelar 
med utomhusvistelse och sambandet med lärande, hon hävdar att: ”Utemiljön och utevistelsen 
kan möjliggöra ett lärande som utgår utifrån både praktisk och teoretisk erfarenhet” (s. 3). Det 
djupgående lärandet är självklart meningsfullt att sträva efter.

Vallberg Roth (2002) hävdar att förskolan idag betraktas som en betydelsefull plats för barns 
lärande med ett tydligt syfte och mening. Precis som vuxna är barn meningssökande individer, 
vilket gör att de behöver känna att det de gör har betydelse. Som pedagog är det viktigt att ha 
ett syfte, inte bara med det pedagogiska arbetet inomhus, utan även utomhus. Samtidigt som 
förskolläraren kan inspirera till lärande utomhus genom vissa planerade aktiviteter, krävs ett 
positivt förhållningssätt där barnen uppmanas till fri, kreativ lek och lärande utomhus. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) betonar vikten av ett för barnen meningsfullt 
lärande. De menar följande: ”För att barn skall skapa mening och därmed vilja veta, kunna 
och förstå något i sin omvärld måste innehållet vara meningsfullt för dem.” (s. 14). I 
utomhusmiljön finns upprepade och varierade tillfällen att vidareutveckla barnens individuella 
färdigheter och kompetenser. Brügge m.fl. (2002) påpekar att det svenska uterummet bildar 
en lärandemiljö på en yta av 45 miljoner hektar med oändligt många tillfällen för barnen att få 
utlopp för sina kompetenser, att utvecklas och lära. Inom utomhuspedagogiken framhålls det 
aktiva barnet, vilket även är utgångspunkten inom Reggio Emilia-pedagogiken. Enligt vår 
tolkning stämmer Reggio Emilia väl överens med den gällande läroplanen för förskolan, Lpfö 
98 (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) beskriver Reggio Emilia och understryker 
att barnen ska ses som kompetenta, aktiva och kritiskt granskande, de ska betraktas som 
kunskapssökande individer som utforskar och lär med hela kroppen och alla sinnen. Pramling 
(1983) menar att barn kan ha ett metakognitivt perspektiv kring sitt eget lärande. Enligt henne 
innebär det att barnens medvetenhet kring sitt eget lärande kan delas in i olika nivåer. Den 
första nivån av medvetenhet innebär att barnen upplever att de gör något, när barnen befinner 
sig på den andra nivån så menar hon att de är medvetna och vet att de lär sig. Slutligen menar 
hon att när barnen förstår något har de nått den tredje och sista metakognitiva nivån.

Dahlberg, Moss och Pence (2006) ger en tillbakablick av Reggio Emilia pedagogikens 
ursprung. Författarna poängterar vikten av Reggio Emilia-pedagogikens positiva barnsyn, 
som de menar har inspirerat många arbetssätt och verksamma pedagoger i förskolor runt om i 
världen. De anser att det faktum att pedagogiken fokuserar på barnens starka sidor och deras 
kompetenser, istället för deras svagheter, har varit avgörande för pedagogikens genomslag 
världen över. Med andra ord utgår pedagogiken ifrån det rika barnet. Till en början har det här 
sättet att se på barnen varit specifikt för Reggio Emilia, men det har under åren blivit ett 
alltmer självklart förhållningssätt även i de så kallade traditionella förskolorna. 

2.3 Utomhusmiljöns betydelse för lärandet 
Att utomhusmiljön har en stor betydelse för lärandet av motoriska, sociala och verbala 
färdigheter har vi i bakgrunden redan till viss del lyft fram. Den motoriska utvecklingen hos 
förskolebarn har stora och varierade möjligheter att utvecklas under utevistelse. Många 
författare betonar vikten av rörelse bland annat Brügge m.fl. (2002). De menar att: ”I naturen 
får man fysisk träning och i den obanade terrängen tränas både koordinationsförmåga och 
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balanssinne” (s. 25). Författarna konstaterar att miljön har en stor variation att erbjuda, 
terrängen kan förändras från steg till steg, något som har möjlighet att leda till olika sorters 
rörelser. De hävdar vidare att: ”rörelseintensiva lärandemiljöer där kroppen sätter tanken i 
rörelse” (s. 26) är positiva för barnens utveckling. Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) 
uttrycker att en väl anpassad och genomtänkt miljö kan bidra till olika sorters rörelse. De 
menar att det man väljer att tillföra till den befintliga miljön, exempelvis en klätterställning, 
har förutsättningar att inspirera barnen till att klättra, rutscha och balansera. Utomhusmiljön 
kan naturligt tillfredsställa barnens behov av att träna stora grovmotoriska rörelser såsom gå, 
springa, hoppa, kasta och rulla. 

Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) hävdar att lärandet av sociala och verbala färdigheter, 
att lära sig att kommunicera med andra barn och fungera i en grupp tillsammans med andra är
tätt sammanlänkade. Men barn har även andra sätt att kommunicera på än med hjälp av verbal 
kommunikation, exempelvis genom kroppsspråk. En förutsättning för att kunna fungera i ett 
socialt sammanhang är att barnet trivs och är trygg i sig självt, detta har Grindberg och Langlo 
Jagtoien (2000) tagit upp i sin bok. De anser att det trygga barnet har möjlighet att ingå i en 
rad sociala aktiviteter och upplevelser där lärande och utveckling sker tillsammans med andra.

Att delta i fysisk, livlig lek eller andra former av gemensam fysisk aktivitet som att gå på
utflykt, utforska olika naturområden, hålla på med bollspel, åka skridskor och skidor ger 
erfarenheter tillsammans med andra på många olika plan. Barnen får uppleva sig själva i 
olika roller och funktioner och kan få möjlighet att utveckla en social trygghet när det 
gäller att möta nya situationer. (s. 61)

Ett välutvecklat språk har enligt Centerheim- Jogeroth (2004) konstaterats vara nyckeln till 
god kommunikation och socialt umgänge. Pedagoger och andra vuxna i barnets omgivning 
har ett stort ansvar i att uppmuntra, stödja och engagera sig i språkutvecklingen. Språket har 
utvecklats till ett verktyg för lärande, att kunna sätta ord på sina tankar och känslor har 
konstaterats vara värdefullt för att barnet ska kunna dela med sig till andra. Författarna menar
vidare att: ”för barnen är språket ett verktyg som ger dem möjlighet att söka sig in i och 
erövra världen” (s. 7). 

Utomhus finns stora möjligheter för barnen att använda många av sina sinnen samtidigt som 
de är aktiva i någon aktivitet, lek eller upplevelse. Brügge m.fl. (2002) påpekar att starka 
sinnliga upplevelser och känslor kan framkallas genom utomhusvistelse. De uttrycker att: 
”Naturen är full av upplevelser, former, färger och dofter som väcker olika känslor. Den 
erbjuder både dramatiska händelser och trygghet och kan ge möjligheter till nya attityder, ny 
gemenskap och nya värderingar” (s. 26). DeBord m.fl. (2002) nämner att lärande sker genom 
interaktioner tillsammans med andra barn och vuxna, eller olika objekt och naturmaterial. De 
menar att utomhusmiljön är rik på tillfällen där interaktioner kan ske, samt tillfällen för 
barnen att bilda sig uppfattningar om hur saker och ting fungerar och på egen hand utforska 
nya upptäckter. Interaktioner med andra barn och vuxna kan stärka både den verbala och 
sociala förmågan, språket och samarbetsförmågan kan utvecklas.

När det gäller barnens lärande kring sin närmiljö har utevistelsen naturligt många tillfällen att 
utveckla kännedom om och förståelse för sin omgivning. 

I utomhuspedagogik finns utgångspunkter för praktisk miljölära och kretsloppstänkande, 
en bas för undervisning om vår kropp och hälsa, en plats för estetiska upplevelser, en 
plats för reflektion och en lärobok i alla ämnen. (Brügge m.fl. 2002, s. 27)
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För att få kännedom om sin närmiljö menar Brügge m.fl. (2002) att man bör vistas i den. 
Utomhus är infallsvinklarna oändliga och det är bara fantasin som sätter stop. Pedagogerna 
har ansvar att lyssna på barnens tankar och utgå ifrån deras intresse. När Brügge m.fl. (2002) 
har talat om utomhuspedagogik har de uttryckt att den är väldigt konkret och att det blir ett 
praktiskt sätt för barnen att lära sig. Genom att barnet har vistats utomhus och fysiskt befunnit 
sig i miljön det ska läras kring har de fått en helt annan förståelse än om de hade fått detta 
berättat för sig inomhus. 

2.4 Vad säger styrdokumenten?
I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998), framgår 
utomhusmiljöns betydelse tydligt. Vi har valt att lyfta fram de delar som berör 
utomhusmiljön, dess betydelse för lärandet av motoriska, sociala och verbala samt barnens 
uppfattning kring omvärlden. Det framhålls att: ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg 
miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att 
utforska omvärlden” (s. 5). En förutsättning för att barnen ska kunna ta sig an de utmaningar 
som miljön på förskolan erbjuder är att de känner sig trygga. Som grund till allt lärande ligger 
tryggheten vilket genomsyrar hela läroplanen, Lpfö 98. Det är dock viktigt att barnen också 
blir uppmuntrade och inspirerade i det dagliga mötet med omvärlden.

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. (s. 7)

Vikten av att barn i tidig ålder har en medvetenhet om sin närmiljö är stor. Genom att vistas 
utomhus har barnen stora möjligheter att lära känna sin omgivning och på så sätt utveckla en 
förståelse och respekt för den. Utevistelsen kan bidra till att barnen tillsammans med andra 
eller enskilt utvecklar en förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Det är 
fördelaktigt att lära om detta utomhus eftersom barnen då befinner sig mitt i sammanhanget. 
Vidare kan man i läroplanen läsa att vistelsen utomhus ska erbjuda möjlighet till lek och 
aktiviteter i såväl planerad miljö som i naturmiljö. En väl utformad miljö på förskolans gård 
är en tillgång när barnen ska utforska sin omgivning. Barnen bör också ges andra upplevelser 
än den välkända förskolegården, eftersom det ger dem nya intryck. Ett tydligt exempel är 
utflykter till andra utomhusmiljöer i närheten av förskolan, förslagsvis till skogen.

”Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens 
utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (s. 8). Lpfö 98, 
har också tagit upp hur miljön på förskolan ska vara utformad. Texten är inte riktad specifikt 
mot utomhusmiljön, men självklart måste dessa kriterier uppfyllas även där. En miljö som är 
tilltalande och tillgänglig för barnen lockar dem till nyfikenhet. Pedagogerna har en 
avgörande roll i miljön eftersom de genom sin delaktighet kan samverka med barnen och 
inspirera dem.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om 
sin närmiljö” (s. 8). Att värna om vår närmiljö, vårt djurliv och vårt växtrike har länge ansetts 
livsnödvändigt. Utan en fungerande planet har allt levande på vår jord svårt att överleva. Det 
är viktigt att barnen redan tidigt har verktyg för att kunna påverka miljöutvecklingen i en 
positiv riktning. Barnens motoriska färdigheter och dess möjligheter till utveckling utomhus 
är en viktig del i vår studie, att detta är en central del i barns utveckling får vi stöd av i 
förskolans läroplan.” Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koncentrationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 
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hälsa och sitt välbefinnande” (s. 9). När det gäller att utveckla de grovmotoriska rörelserna så 
har utomhusmiljön stora fördelar. Det finns generellt tillgång till större ytor utomhus än 
inomhus och terrängen är i de flesta fall mer kuperad. Genom att vara ute och röra sig kan 
barnen få en uppfattning om sina egna kroppar och om hur kroppen fungerar vid olika 
moment, exempelvis vid hopp och klättring. Även barnens finmotoriska rörelser har stora 
chanser att vidareutvecklas vid utevistelse, exempelvis när de bygger sandkakor med hjälp av 
formar och spadar eller när de plockar upp något.

”Arbetslaget skall ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har 
betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet” (s. 10). Att lära 
känna sin närmiljö och veta vad den har att erbjuda är värdefullt och viktigt för barnen. 
Närmiljön har förklaringar till sådant som både barn och vuxna tar förgivet. Genom att 
utforska sin närmiljö och utgå från barnens intressen kan pedagogerna möjliggöra för barnen 
att tillägna sig kunskaper som de har användning av i det dagliga livet. Exempelvis kan man 
ta en gemensam promenad till företaget som producerar all mat till kommunens förskolor och 
skolor. Under promenaden har deltagarna möjligheter till samtal om allt ifrån trafiksäkerhet 
till formen på trädens löv. Väl framme på företaget har barnen chans att få en inblick i vad 
detta arbete innebär och de har fått tillfälle att lära sig om matens väg till förskolan. 

I skolverkets Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i förskolan (2005), som syftar till att 
förtydliga verksamheten i förskolan, har miljöns betydelse ytterligare förstärkts, men utifrån 
ett annat perspektiv.

För att personalen ska kunna arbeta i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer måste 
inom- och utomhusmiljön vara utformad så att det går att bedriva en varierad verksamhet 
anpassad till de barn som deltar i verksamheten. Lokaler, miljö och material bör 
möjliggöra ett arbetssätt som bygger på lek och temaarbete. Miljön behöver vara 
utformad för aktiviteter i såväl stora som små grupper och för både lugna och livliga 
aktiviteter. Den måste också vara anpassad till barnens behov av en god daglig omsorg. 
(s. 21)

Här framkommer att miljön både inomhus och utomhus är viktig. Oavsett var man befinner sig 
har en väl planerad och anpassad miljö för den aktuella barngruppen stora fördelar, kanske 
framförallt för barnens lärande. 

2.5 Barnkonventionen
De styrdokument som vi tidigare har hänvisat till är nationella och unika för 
förskoleverksamheten som bedrivs här i Sverige. När det gäller internationella styrdokument 
att anpassa sig till så har det funnits betydligt mindre att läsa när det gäller miljö i allmänhet 
och utomhusmiljö i synnerlighet. Men i FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009) artikel 
29 står bland annat att läsa att barnen under sin utbildning skall utveckla sina fysiska 
förmågor och ges utrymme för att bilda ett eget språk. Det står också att de ska utveckla 
respekt för naturmiljön Barnens rätt till bland annat nyss nämnda punkter anses alltså så 
viktiga att de har fått utrymme i FN:s barnkonvention och de får på intet sätt får förbises. Vår 
studie syftar till att undersöka om utevistelsen har betydelse för barns lärande, inte enbart för 
de fysiska förmågorna som nämnts i barnkonventionen utan också för de verbala och sociala 
förmågorna samt för uppfattningen om närmiljön.
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3. Metod

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Vid bearbetning av det empiriska materialet i vår studie använder vi oss av den hermeneutiska 
forskningstraditionen. Enligt Patel och Davidson (2003) kan man översätta hermeneutik till 
tolkningslära. De formulerar att: ”man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna 
för den mänskliga existensen” (s. 28). De menar att människan kan förstås och tolkas genom 
språket och sina handlingar. Ett hermeneutiskt förhållningssätt är starkt förknippat med 
kvalitativa bearbetningsmetoder. Forskningen är öppen, subjektiv och engagerad. Forskaren 
har ett subjektivt förhållningssätt till det han vill studera, det vill säga objektet. Detta innebär 
att forskarens attityd inte är helt opartisk utan denne eftersträvar att förstå objektet på ett 
djupare plan. Inom den hermeneutiska traditionen strävar man efter att förstå en människas 
livssituation genom språket. Den centrala punkten inom hermeneutik är förståelse för det 
studerade, i vårt fall blir objekten förskolebarnens och förskollärarnas uttryckta uppfattningar. 
Genom att tolka deras handlingar och språkliga uttryck vill vi försöka bilda oss en uppfattning 
om deras syn på utomhusmiljöns betydelse för lärande. 

Kännetecknande för den hermeneutiska läran är att helheten är central. Patel och Davidson 
(2003) understryker att den hermeneutiske forskaren delar in helheten i delar som de väger för 
och emot varandra, för att försöka skapa en utförligare bild av helheten. Resultatet blir en 
ökad förståelse för objektet. Johansson (1999) nämner att den hermeneutiska riktningen 
förutsätter en viss förförståelse för det som tolkas. Kring förförståelsens fördelar får han 
medhåll av Patel och Davidson (2003), vilka hävdar att det forskaren i förväg vet är: ”… en 
tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet.” (s.30). Vidare tar de 
upp begreppet förstålsehorisont. De förklarar att forskarens förförståelse och dennes förmåga 
att visa empati och medkänsla blir ett viktigt verktyg i tolkningen. Objektet och subjektet 
strävar efter att befinna sig på samma nivå av förståelse, detta är förståelsehorisonten. Allt 
eftersom förståelsen ökar flyttas denna horisont och förståelsen vidgas. De empiriska studier 
som vi genomför görs på förskolor där vi tidigare vistats. Det kan bidra till att våra tidigare 
erfarenheter från förskolorna ger oss förförståelse eftersom vi har en kännedom om deras 
utomhusmiljö och dess förutsättningar. Dessa tidigare erfarenheter kan utifrån Patel och 
Davidsons resonemang vara till stor fördel både vid insamlandet och tolkningen av empirin. 
Vid tolkning av empiri på ett hermeneutiskt vis, är resultatet en ständigt pågående process 
som inte har något direkt slut. Enligt Patel och Davidson (2003) kallas detta för den 
hermeneutiska spiralen. Denna spiral innebär att forskaren tolkar den tillägnade texten och 
bildar sig en förståelse, därefter följer ny bearbetning av texten och en ny förståelse uppstår. 

3.2 Kvalitativ bearbetning av empiriska studier
För att kunna studera vilken syn förskollärare och förskolebarn har på utomhusmiljöns 
betydelse för lärande väljer vi att utföra kvalitativa intervjuer, observationer och 
dokumentationer. Patel och Davidson (2003) nämner begreppet triangulering som innebär att 
man tar hjälp av flera olika metoder vid datainsamling. Även Bell (2007) anser att 
triangulering är ett värdefullt verktyg vid datainsamling. Vi anser att genom triangulering får 
vi ett empiriskt material som både ger oss en helhetsbild och ett brett perspektiv för vår studie.
Genom intervjuer med förskollärare och förskolebarn får vi möjlighet att fördjupa oss i deras 
åsikter och tankar kring vårt valda ämne. Observationerna som vi utför ger en konkret bild av 
det faktiska läget. Vi har valt att dokumentera våra observationer skriftligt, för att vid 
bearbetning och analys av empirin ha stöd av våra anteckningar från de genomförda 
observationerna.
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När man bearbetar empiri enligt en kvalitativ metodik innebär det enligt Backman (2008) att 
man uttrycker resultatet i verbala formuleringar. Det betyder att den insamlande empirin 
kommuniceras via tal och skrift, den består inte av siffror eller tal utan av ord. Till följd av att 
den kvalitativa metoden är mer inriktad på de kommunicerade orden innebär det att resultatet 
blir mer utförligt och djupgående. Kvantitativ bearbetning menar han lämpar sig bättre för 
metoder som innebär att man bland annat utför experiment, test, prov och enkäter. Eftersom 
dessa metoder inte ger så djupgående information så har vi valt att uteslutande använda oss av 
kvalitativa metoder. 

3.3 Intervju
Det finns olika typer av intervjuer. De kan delas in i strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer, vi har valt att använda oss av strukturerade intervjuer. Bell (2007) är en av många 
som tar upp de olika intervjuformernas innebörd. Hon menar att en strukturerad intervju 
består av frågor som intervjuaren har bestämt i förväg. Svaren på frågorna som ställs är 
relativt enkla att sammanfatta, analysera och tolka. Även Patel och Davidsson (2003) 
uttrycker sig kring fördelarna med denna typ av intervju, då de hävdar att strukturerade 
intervjuer är att föredra när man vill kunna jämföra och generalisera. När det gäller 
ostrukturerade intervjuer menar Bell (2007) att de inte har några förutbestämda frågor utan 
anpassas efter det respondenten berättar. Patel och Davidson (2003) hävdar att: ”i en 
ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara 
inom” (s. 72).

Inför en intervju finns det vissa delar som är viktiga att tänka på. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2007) påpekar nödvändigheten av att vara noggrann vid formulering av 
intervjufrågor. Det är viktigt att tänka på att ställa öppna frågor, det vill säga frågor som inte 
leder intervjupersonen i en viss riktning. Vidare framhåller de vikten av att välja en lämplig 
plats och tidpunkt för utförandet av intervjun. De betonar också att det är av stor betydelse att 
ge intervjupersonerna den tid de behöver för att svara på frågorna. När man utför intervjuer 
finns det alltid en etisk aspekt, som intervjuare måste man ta hänsyn till de man intervjuar. 
Bell (2007) framhåller att intervjuaren måste förklara intervjuns syfte och i vilket 
sammanhang den kommer att användas. Intervjuer är ett värdefullt verktyg för att få reda på 
intervjupersonernas åsikter och tankar, men Bell (2007) menar också att det är väldigt 
tidskrävande att bearbeta all den information som kan komma fram vid ett intervjutillfälle.

3.4 Observation och dokumentation
När man observerar kan man gå till väga på olika sätt. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan 
observationer delas in i två kategorier. De kallar dem strukturerad respektive ostrukturerad 
observation. Vid strukturerade observationer använder man sig av ett observationsschema. 
Detta förutsätter att det som ska observeras är väl preciserat, situationerna som ska studeras 
framträder tydligt. I och med detta är det möjligt för observatören att i förväg dela in det som 
skall observeras i olika kategorier. Vidare menar de att när en ostrukturerad observation utförs 
är syftet att se så mycket som möjligt kring ett specifikt område. Den ostrukturerade 
observationen används för att utforska det intresseområdet som studeras. Vid denna typ av 
observation används inte något observationsschema. Rubinstein Reich och Wesén (1986) 
menar att det finns många fördelar med att använda sammanfattande anteckningar och 
observera barnen i naturliga situationer. 

Under ostrukturerade och strukturerade observationen kan observatören, enligt Patel och 
Davidsson (2003), inta ett deltagande eller icke deltagande förhållningssätt. I en deltagande 
observation är personen som observerar aktiv och en del av gruppen. Svensson och Starrin 
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(1996) menar att fördelarna med att vara aktiv som observatör är att: ”Deltagande närvaro 
betyder interaktiv och kommunikativ närvaro med alla sinnen öppna och alerta” (s. 14). Patel 
och Davidson (2003) menar att ytterligare en fördel är att observatören är bekant med dem 
som ska observeras. Bekantskapen bidrar till att de som observeras blir bekväma och inte 
agerar tillgjort. Vi har valt att i de flesta fall vara deltagande under observationerna, men vid 
några få tillfällen är vi icke deltagande. I de fall då vi var ickedeltagande ansåg vi att barnen 
genom att kommunicera med varandra själva kunde lösa problem eller komma fram till 
gemensamma regler i lekarna. 

Vid observation är det enligt både Patel och Davidsson (2003) och Bell (2007) nödvändigt att 
vara väl medveten om de didaktiska frågorna. Med andra ord vad som ska observeras, hur det 
ska observeras och varför observationen ska ske? Observationer kan med fördel användas 
som ett stöd till exempelvis intervjuer. Bell (2007) anser att: ”Observationer kan vara 
användbara då man vill veta om människor verkligen gör det de säger sig göra eller beter sig 
på det sätt de säger” (s. 187). Vid observation är det naturligt att dokumentera det som 
studeras. Lenz Tanguchi (1997) framhåller betydelsen av att använda dokumentation som ett 
arbetsverktyg i den dagliga verksamheten. Dokumentation kan användas i samband med 
observationer. Dokumentationens uppgift blir att bevara det observatören fått syn på och blir 
på så sätt ett komplement. Genom att pedagogen dokumenterar utvalda händelser finns 
möjlighet till reflektion kring barnens lärande. Pedagogen kan tillsammans med sina kollegor 
och barnen reflektera kring vad, hur och varför situationen eventuellt bidrog till ett lärande. 
Lenz Tanguchi (1997) menar att dokumentationen ger oss svar på frågor om vad barn kan, hur 
de tänker och hur de lär sig. Det handlar med andra ord om barns lärandeprocesser. Utifrån 
våra dokumentationer av genomförda observationer och utifrån syftet med vår studie har vi 
sedan formulerat de frågor som vi ställt under intervjuerna.

3.5 Etiska aspekter vid empiriska studier
I arbetet med barn i förskola och skola finns det en mängd olika aspekter att ta hänsyn till som 
handlar om etiska frågeställningar. Reglerna kring dessa har skärpts betydligt de senaste åren. 
Alla som arbetar inom förskolan har exempelvis tystnadsplikt, som i sin tur grundar sig på 
sekretesslagen (7 kap. 38 § SekrL).

Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon 
honom närstående lider men. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst 
sjuttio år. (Lag 1997:1213, hämtat från http://www.notisum.se/mp/sls/lag/19800100.htm)

Anledningen till de relativt nya reglerna är att man som verksam pedagog kan få ta del av 
känsliga uppgifter om barnen och deras hemförhållanden. Det är otroligt viktigt att alltid ha 
tystnadsplikten i åtanke. Dokumentation av den dagliga verksamheten har blivit allt vanligare 
på förskolor runt om i landet, här blir den etiska aspekten väldigt viktig. I vissa fall, när det 
gäller fotografier och videoinspelning måste man numera ha föräldrarnas underskrift för att få 
använda dessa på hemsidor eller liknande. Den empiri vi samlat in i form av intervjuer, 
observationer och dokumentation kommer efter färdigställandet av uppsatsen att förstöras.

Vi anser att vår studie kring utomhusmiljöns betydelse för förskolebarnens lärandes inte på 
något sätt skulle kunna göra någon skada för de barn och vuxna som är inblandade. Dock ser 
vi ingen anledning till att namnge vare sig de inblandade personerna eller förskolorna, 
eftersom det inte är av värde i studien. När vi refererar till de två olika förskolorna så kommer 
vi att kalla dem Förskola A och Förskola B. För att ge svaren till intervjuerna en tydligare 
struktur har alla pedagoger och barn i undersökningen fått namn med begynnelsebokstav i 

http://www.notisum.se/mp/sls/lag/19800100.htm
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alfabetisk ordning, de verksamma på Förskola A får namn på A och de verksamma på 
Förskola B får namn på B. 

3.6 Urval
Vi kommer att intervjua två förskollärare från varje förskola, vilket ger oss totalt fyra 
förskollärare. Vi har medvetet valt att begränsa oss till att endast intervjua förskollärare och 
inte barnskötare, utifrån vår uppfattning om att förskollärarna på grund av sin utbildning har 
huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten. I studien ingår från Förskola A Astrid och 
Annika som båda har arbetat som förskollärare sedan 1991. Dessutom ingår Birgit som 
arbetat som förskollärare sedan 1983 och Barbro som arbetat som förskollärare sedan 1989, 
båda två arbetar på Förskola B. Orsaken till att vi har valt att utföra totalt fyra intervjuer med 
förskollärare är att vi anser att det kommer att ge oss tillräckligt med underlag. När det gäller 
intervjuerna med barnen så har vi valt ut fem barn från varje förskola, vilket ger oss totalt tio 
förskolebarn. Urvalet har skett med hjälp av observationer från vår verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU). Genom våra observationer har vi skaffat oss en uppfattning om barnens 
kommunikationsförmåga samt vilja, lust och intresse av att delta i undersökningen. 

I hopp om att få så uttömmande svar så möjligt och därigenom erhålla så mycket information 
som möjligt, har vi valt att intervjua några av de äldsta barnen på respektive förskola. 
Eftersom de frågor vi ställer kräver en viss reflektion och förmåga att kunna uttrycka sina 
tankar, så anser vi att de äldre barnen är bäst lämpade att delta i intervjuerna. De yngre barnen 
blir delaktiga i studien på ett annat sätt, genom observationerna och dokumentationerna. Vi 
strävade efter att intervjua ungefär lika många pojkar som flickor. Vi har intervjuat fyra 
pojkar och sex flickor (se bilaga 1). I studien ingår Anton 5 år och 10 månader, Albin 5 år och 
4 månader, Alice 5 år och 10 månader, Anna 5 år 6 månader, Agnes 5 år och 4 månader från 
Förskola A. Från förskola B ingår Benjamin 6 år och 3 månader, Björn 6 år och 1 månad, 
Britta 5 år och 3 månader, Beatrice 5 år och 8 månader och Bianca 5 år och 7 månader.

3.7 Genomförande
Anledningen till att vi har valt att utföra intervjuer är att vi vill få kännedom om vad 
förskollärare och förskolebarn har för tankar, känslor och åsikter kring utomhusmiljöns 
betydelse för barns lärande. Vi anser att vi genom intervjuer har stora möjligheter att få 
utförliga och uttömmande svar. Trots att det, som Bell (2007) mycket riktigt påpekar, är ett 
tidskrävande arbete att bearbeta och analysera informationen vi får genom intervjuerna anser 
vi att det är väl värt den tid det tar. Vi har valt att utföra strukturerade intervjuer eftersom vi 
då i förväg har möjlighet att formulera frågor som är väl förankrade i vårt syfte. Vidare har vi 
valt att utföra intervjuer på två olika förskolor, en i Skellefteå kommun och en i Kalix 
kommun. Detta är ytterligare en anledning till varför vi valt strukturerade intervjuer, vi vill att 
intervjuns upplägg ska vara lika oavsett vilken förskola de utförs på. Orsaken till att vi har 
valt just dessa förskolor är att vi har utfört vår VFU där under kursen A0009P, vilket har 
bidragit till att vi har haft möjlighet att studera deras verksamhet. 

Under vår VFU har vi hört oss för om förskollärarna ville delta i vår undersökning, vilket 
samtliga gärna ville göra. Innan intervjuerna har vi kontaktat de aktuella förskolorna för att 
höra när det passar att vi kommer dit. När vi färdigställt intervjufrågorna (se bilaga 2) har de 
förskollärare som vi ska intervjua fått ta del av frågorna skriftligt. Det här anser vi bidrar till 
att svaren blir mer genomtänkta och intervjuerna blir mer effektiva än om frågorna varit helt 
nya för respondenterna. När det gäller förskolebarnen så diskuterade vi möjligheten att testa 
våra frågor genom att göra en pilotundersökning, där man ser hur andra barn än de tänkta för 
undersökningen reagerar på våra frågor. Även om vi ser många fördelar med detta, som till 
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exempel att man får chansen att formulera om frågorna så kom vi fram till att vi inte hade 
vare sig möjlighet eller tillräckligt med tid för att genomföra detta. 

Intervjuerna genomfördes med en respondent i taget och ägde rum där samtalet kunde pågå 
utan avbrott. Samtliga intervjuer som vi genomför har spelats in med hjälp av en diktafon. Vi 
anser att vi på så sätt kan fokusera på att lyssna aktivt på respondenterna istället för att försöka 
hinna skriva ner allt som sägs. Användandet av en diktafon resulterar i att vi kan lyssna aktivt 
och på så sätt försöka förstå respondenterna. Genom att spela in alla intervjuer får vi också 
möjlighet att lyssna på respondenternas svar flera gånger, det är vår fulla övertygelse att det 
kommer att ge vår analys ett annat djup. Informationen som vi samlat in genom intervjuerna 
transkriberades för att sedan användas i vårt tolknings- och analysarbete. 

Syftet med våra observationer var att studera barn och förskollärare i den dagliga 
verksamheten, med fokus riktat mot utevistelsen. Genom observationerna vill vi försöka få 
syn på om barnens motoriska, sociala och verbala färdigheter stimuleras av utevistelsen samt 
om deras uppfattning om närmiljön utvecklas. Anledningen till att vi har valt att observera 
just dessa färdigheter är att vi anser att de har stor potential att vidareutvecklas vid utevistelse. 
Vi vill också studera pedagogernas förhållningssätt, om de nyttjar utomhusmiljön och i så fall 
på vilket sätt.

Vi har valt att uteslutande använda oss av ostrukturerade observationer. Orsaken till detta val 
är att vi anser att det hade varit problematiskt att upprätta ett representativt 
observationsschema som innefattar de områden vi studerar. Vi menar att vi genom 
ostrukturerade observationer får en tydligare bild av hela sammanhanget. När det gäller vårt 
förhållningssätt vid observationerna har vi valt att variera mellan att vara deltagande och icke 
deltagande observatör. Vid vissa situationer anser vi att det är lämpligt och fördelaktigt att 
vara deltagande. Genom att komma nära barnen i aktiviteterna utomhus kan vi få en annan 
förståelse för det som sker och möjlighet att utmana barnen vidare. Vid andra situationer är 
det inte lämpligt att delta aktivt vid observationen, det kan exempelvis avbryta eller distrahera 
barnen.

Anledningen till att vi har valt att dokumentera är att det är ett bra skriftligt komplement till 
utförda observationer. Vår dokumentation sker samtidigt som observationen eller direkt efter.
Genom att skriva dagboksanteckningar har vi under de fem veckor då vi hade vår VFU på de 
utvalda förskolorna dokumenterat de observationer som vi anser vara relevanta för studie. 
Den information vi får genom dokumentationen kommer att analyseras och bearbetas för att 
komma fram till slutsatser kring utomhusmiljöns betydelse för barns lärande.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet från vår studie av förskolebarns och förskolelärares 
uppfattningar om utomhusmiljön och dess betydelse för lärande. Det empiriska materialet 
grundar sig på intervjuer, observationer och dokumentationer som genomförts tillsammans 
med 4 förskollärare och 10 förskolebarn vid två förskolor, Förskolan A och Förskolan B. 
Resultatet presenteras i följande kategorier och underrubriker: lärandet i utomhusmiljön, 
upplevelser av utomhusvistelse och utomhusmiljön, samt utomhusmiljön - ett rum för lärande.

4.1 Lärandet i utomhusmiljön
Barnen på Förskola A berättar under intervjuerna att de brukar leka i snöhögar, skotta snö i 
hinkar med hink och spade, leka snöbollskrig, bygga snökojor, åka bob, pulka, madrass och 
stjärtlapp. När barnen leker i snöhögarna observerade vi att de klättrar upp och sedan hoppar 
ner i djupsnön eller åker ner på stjärtlapp i en bana som de tidigare gjort. Barnen har även 
gjort en trappa tillsammans med en vuxen, vilken de använder för att komma upp i 
snöhögarna. De leker även snöbollskrig, då de springer omkring och kastar snöbollar på 
varandra. Barnen är mycket ute i snön, där de måste klara av att gå eller springa och ta sig upp 
när de ramlar. Barnen tycker om att skotta snö med små spadar i hinkar och vända på dem så 
att snön får samma form som hinken. De blir allt eftersom duktiga på att upptäcka hur mycket 
snö de måste fylla hinken med och hur hårt den måste packas för att det ska bli en fin form. 

Barnen berättar också att de brukar cykla, spela fotboll, vara i skogen och jaga varandra. 
Anton (5år och 10 månader) berättar: ”Vi letar mest små kryp och även några giftiga saker. Vi 
tar inte upp dem. Det djur som vi såg hade flera ben, han var lika lång som en mask men han 
hade flera ben. Han var olika färger. Jag har glömt bort vad det heter.” Många av de lekar som 
barnen har nämnt är lekar som innebär att de leker med varandra. Barnen på Förskola A 
berättar att de leker tillsammans när de har snöbollskrig och när de spelar fotboll. Albin (5 år 
och 4 månader) säger: ”Ibland leker vi prat”. En som också visar viss förståelse för att 
samvaro och lek med andra är utvecklande är Agnes (5 år och 4 månader), som säger: ”… och 
så kan man lära sig att prata, om man försöker”. 

När vi under intervjutillfällena frågade barnen om vad de lär sig när de är utomhus berättade 
de om ett flertal olika lärsituationer. Anton svarar: ”Att hänga upp och ner i ställningen”. Med 
ställning menar Anton klätterställningen som finns på förskolans gård. Han säger också att 
han lär sig att: ”Klättra i träden som det är jättesvårt att klättra upp i”. Anna (5 år och 7 
månader) säger: ”Jag lär mig att balansera. Men på sommaren då lär jag mig att balansera på 
min sandlåda, runt den”. Vid intervjutillfället säger även Anton och några av de andra barnen 
att de lär sig att balansera. Albin berättar om en mängd olika saker som han lär sig utomhus: 
”Jag lär mig att hoppa med bobben, och med pulkan, och så lär jag mig att sladda med 
bobben. Jag lär mig att gräva sand jättefort. Och så lär jag mig att blåsa såpbubblor och spela 
fotboll”. Agnes berättar att när man är utomhus: ”Då kan man lära sig att cykla utan stödhjul”. 
Många av dessa aktiviteter förekommer vanligtvis under vår, sommar och höst, framför allt att 
klättra i träd, spela fotboll och att cykla, dessa aktiviteter såg vi därför inte så mycket av under 
våra observationer. Våra tidigare erfarenheter av att arbeta i förskola tyder dock på att dessa 
aktiviteter är vanligt förekommande och likaså väldigt populära bland förskolebarnen.

På förskola B berättar barnen att de, när de är utomhus, brukar hoppa, jaga varandra, klättra i 
träd eller i klätterställningen, åka rutschkana, gunga, leka i sandlådan, skotta snö, åka i 
snöhögar med madrass eller stjärtlapp, kurragömma och rollekar. Exempel på lekar där 
barnen har olika roller är ”mamma-pappa-barn” eller när de leker djurskötare. Barnen säger 
också att de brukar gå ut på promenader, vara ute i naturen och bland annat plocka bär eller 
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blommor, åka skidor och sjunga. När de jagar varandra utomhus så leker de flera stycken 
tillsammans. Ett annat exempel på en lek som barnen tar upp, där de springer, är kurragömma. 
Beatrice (5 år och 8 månader) berättar om att leka kurragömma: ”Jag kan lära mig att räkna 
mer och längre när jag leker kurragömma, då lär jag mig också att gömma mig på bra ställen”. 
Beatrice berättar vidare om sitt intresse för att klättra i träd: ”När jag är ute brukar jag klättra i 
trädet som går till hemliga trappan”. 

När barnen vistas i rutschkanan eller klättrar i klätterställningen är barnen är väldigt aktiva 
och rörliga. Barnens lek i klätterställningen och rutschkanan leder till att de får träna många 
motoriska rörelser. Barnen måste lära sig att gå i trappor för att kunna åka ner i rutschkanan 
och när de kommer ner efter åkturen måste de kunna resa sig upp på egen hand. Många av 
förskolebarnen säger att de brukar gunga när de är utomhus. När barnen gungar måste de så 
småningom lära sig att på egen hand klara av att få gungan i rörelse i önskad takt. Barnen 
säger att de brukar leka i sandlådan, eller i snön på vintern, när de är utomhus. De använder
sig då av olika spadar, hinkar, bilar, formar och andra leksaker. Barnen på Förskola B berättar 
om vanligt förekommande aktiviteter utomhus på vintern såsom snöskottning och att åka i 
backar med madrass och stjärtlapp. 

Barnen på Förskola B berättar också om olika aktiviteter där de upptäcker och utforskar sin 
närmiljö och omvärld, aktiviteter som de kopplar till lärande. Bianca (5 år och 7 månader) 
säger att: ”Vi brukar gå ut i skogen och plocka lingon och blåbär”. Hon säger också att hon lär 
sig: ”hur man gör när man plockar bär. Jag har lärt mig att se skillnad på olika bär, lingon är 
röda, blåbär är blåa och hallon är också röda”. Både Bianca och Britta (5 år och 3 månader) 
berättar om att de på förskolan brukar gå ut på promenader tillsammans med de andra barnen 
och förskollärarna. Britta säger: ”Vi brukar gå till biblioteket ibland”. Dessa promenader runt 
om i närmiljön är också ett tillfälle då förskolan arbetar med att göra barnen medvetna om hur 
man uppträder i trafiken. Kring detta har Bianca funderat och hon säger så här: ”Jag lär mig 
om hur man ska göra när man är ute och promenerar, att inte gå på farliga vägar. Benjamin (6 
år och 3 månader) har upptäckt att beroende på var man går ser miljön annorlunda ut, 
underlaget varierar. Av att vara utomhus säger han att: ”jag lär mig att gå i olika marker, på 
asfalt och i skogen”. 

I många av de lekar som barnen nämner krävs även en viss social och verbal förmåga för att 
kunna vara delaktig i leken fullt ut. Beatrice berättar att hon brukar leka tillsammans med tre 
andra kompisar på förskolan, de leker en speciell lek som de kallar för ”Delfinleken”. Hon 
förklarar att de då låtsas att det finns delfiner i vattenpölarna på gården och att de tillsammans 
har kommit överens om regler för leken. Beatrice förklarar: ”Vi leker att vi är delfinskötare. 
Jag sopar i vattnet och leker att jag ger delfinerna mat”. Det här är ett av många exempel på 
rollek i förskolan. Ett annat exempel som barnen ger där de också kan träna på att 
kommunicera med varandra är i rolleken: ”mamma-pappa-barn”. Björn (6år och 1 månad) 
säger att: ”jag kan lära mig att prata med de andra, både barnen och fröknarna. 
Bara prata om allt möjligt. En gång pratade vi till exempel om poliser.” Under våra 
observationer kunde vi se och höra ett flertal av barnens dialoger mellan varandra och 
tillsammans med pedagogerna.

På Förskola B berättar barnen att de lär sig olika saker av att vara utomhus. Benjamin säger 
att det betyder mycket för honom att få hjälp av någon annan för att lära sig.

Någon behöver visa mig för att jag ska lära mig något. Det kan vara vem som helst som 
visar mig, vuxna eller barn spelar ingen roll. Ett barn har lärt mig en sak som jag nu kan 
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göra själv. Får jag gå ner på golvet och visa?

Benjamin hukar sig ner på golvet och hoppar fram som en kanin. Barnen berättar också att de 
kan vidareutveckla förmågor som de redan behärskar, till exempel så kan de lära sig att 
springa fortare och att hoppa högre. Beatrice säger att hon har lärt sig att man ska vara snäll 
mot varandra när man är utomhus. Vidare säger barnen att de bland annat lär sig att klättra, 
gunga, göra snöänglar, ta sig upp för backen med skidor på fötterna och att klara av tekniken 
när man åker pulka, madrass och stjärtlapp. 

När förskolläraren Astrid på Förskola A svarar på frågan om vad hon gör tillsammans med 
barnen när de är utomhus berättar hon om ett antal aktiviteter. Hon menar att hon som 
förskollärare har både en iakttagande och en deltagande roll. När hon är iakttagande menar 
hon att barnen leker självständigt utomhus och hon deltar inte aktivt i leken. Astrid berättar att 
barnen i de flesta fall är väldigt uppfinningsrika och de hittar för det mesta något att göra 
utomhus. När barnen leker själva menar hon att det är tillräckligt att finnas till hands och vara 
närvarande. Vidare säger hon att förskollärarna och barnskötarna i arbetslaget turas om att 
leda organiserade lekar under utevistelsen. Dessa organiserade lekar sker spontant, det är inte 
något som planeras i förväg. Ett exempel på vad Astrid menar med organiserad lek är ”under 
hökens vingar”, som innebär att barnen på ett lekfullt och aktivt sätt får träna på att känna 
igen färger. Enligt Astrid tillbringar barnen mycket tid med att åka pulka i backen på 
förskolan. De är också väldigt aktiva och flitiga med att åka skidor. Varje år anordnas ett 
Vasalopp där barnens föräldrar och syskon kommer och tittar när barnen åker skidor i spåret 
som körts upp i närheten av förskolegården. Det här är väldigt populärt och någonting som 
bidrar till att göra föräldrarna delaktiga i den dagliga verksamheten på förskolan, berättar 
Astrid vidare. 

I närheten av gården på Förskola A finns ett stort berg som Astrid och de andra pedagogerna 
på förskolan upplever som någonting väldigt positivt. Barnen tycker att det är väldigt roligt att 
vara på berget och här finns möjligheter till en mängd olika samtalsämnen fortsätter Astrid. 
Hon hävdar också att utevistelsen gör barnens upplevelser mer konkreta, istället för att läsa 
om djur kan man leta efter dem ute eller efter spår av dem.

På Förskola A arbetar också förskolläraren Annika som berättar att de ibland brukar 
promenera till en skog i närheten av förskolan. I skogen finns en stor sten som de kallar 
”knyttestenen”, som de upptäckt tillsammans med barnen. Kring utflykterna till skogen 
uttrycker hon sig så här: 

Dit brukar vi gå iväg ibland, det tycker barnen är jätteroligt. Då får de ha med sig en liten 
ryggsäck med lite fika i. De har varsin personlig ryggsäck som de har tagit hit med en 
liten flaska och en burk som vi brukar stoppa grejer i, olika saker varje gång. 

Annika säger att hon tillsammans med en annan pedagog på förskolan gått en utbildning 
genom Friluftsfrämjandet för att bli ”knytteledare”. Utbildningen syftar till att ge 
förskolläraren verktyg för att på ett konkret sätt kunna göra barnen medvetna om vad naturen 
erbjuder. Annika säger att de till exempel ger barnen uppdrag när de är i skogen, till exempel 
att hitta olika färger eller att jämföra mossor. Under utevistelsen berättar Annika att hon 
försöker att ta till vara på barnens intressen och utmana barnen spontant genom att ställa 
reflekterande frågor som leder till ett lärande samtal kring barnens upptäckt. Hon säger också 
att hon inte upplever att de har så många planerade aktiviteter under utevistelsen, de utgår 
istället från barnens intressen och de lekar som uppstår. Vidare berättar hon att de ibland 
medverkar i barnens lekar, det handlar för det mesta om att bli jagad eller att vara 
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tillfångatagen. Hon poängterar att de gånger de medverkar i barnens lekar så är det på barnens 
initiativ. När det gäller lärandet utomhus betonar Annika att barnens fantasi, deras motorik 
och det sociala samspelet har stor potential att utvecklas. Till det sociala samspelet hör de 
konflikter som kan uppstå under leken vid utevistelsen. Annika tycker att det är viktigt att 
barnen har de redskap som krävs för att lösa motsättningar mellan varandra. Hon menar att 
utevistelsen underlättar konflikthanteringen, barnen hittar andra lösningar när de är ute. Detta 
förklarar hon med att utomhusmiljön har ett stort utbud av material och om barnen vill leka 
med samma sak kan de oftast hitta fler likadana. Annika anser att det är intressant att 
observera barnen och reflektera kring deras handlande och hur de tänker när de är utomhus. 

När Birgit på förskola B berättar om vad hon gör tillsammans med barnen när de är utomhus 
framkommer det att de går på upptäcktsfärder till skogen som ligger i närheten av förskolan. 
Hon anser att skogen är fantastisk och berättar att de bland annat tittar på årstidsväxlingarna 
där. Genom att samtala och reflektera tillsammans har barnen möjlighet att lära sig vad som är 
specifikt för de olika årstiderna. Barnen får chansen att se hur naturen förändras när årstiderna 
skiftar. Vidare säger Birgit att de på vintern umgås tillsammans ute i snön. De tar tillvara på 
möjligheterna som snön ger genom att till exempel bygga kojor och göra gångar i snön. När 
Birgit berättar om barnens lärande utomhus menar hon att barnens motoriska färdigheter 
utvecklas genom att de tar sig fram i en ojämn terräng. Utomhus menar hon att de även får 
tillfälle att träna sin balans och de grovmotoriska rörelserna som exempelvis att hoppa. 

Genom utflykter får barnen på förskolan inblick i vad närmiljön har att erbjuda. Birgit berättar 
att de brukar vara på studiebesök på olika platser i närheten av förskolan, detta ger barnen en 
uppfattning om exempelvis vika möjligheter till jobb som finns tillgängliga. Birgit kallar detta 
för ett entreprenöriellt lärande, hon förklarar att det innebär att de tar tillvara på barnens 
kompetenser som innefattar förmågan att utveckla idéer, ansvarskänsla, drivkraft och 
motivation. Birgit nämner ytterligare fördelar med att vistas utomhus. Hon hävdar att barnen 
söker sig till andra kompisar de annars inte leker med. De söker andra sociala kontakter och 
träffar barnen från de andra avdelningarna. Hon menar att barnen pratar med andra barn och 
lär sig nya ord på ett upptäckande och konkret vis. Hon berättar vidare att hon anser att barnen 
blir friare i sin själ, tanke och handling, friheten utomhus gör att barnens eget bestämmande 
blir större. Birgit anser att barnen blir mindre begränsade utomhus än inomhus. Vidare 
uttrycker hon att hon är övertygad om att barnen lär sig genom leken. Ju fler sinnen barnen 
använder desto bättre fastnar lärandet. De kan se på en tall, lukta på den, ta på den och höra 
hur det låter när det blåser i grenarna.

Den andra förskolläraren som intervjuas på Förskola B, Barbro, inleder med att berätta om 
skogen vid förskolan som de brukar besöka. Tillsammans med barnen brukar de prata om vad 
de gör och ser under vistelsen i naturen och reflektera över varför naturen ser ut som den gör. 
Barbro nämner följande som ett exempel: ”Om vi upptäcker en grotta samtalar vi kring vad 
som kan ha bott där inne, barnen kommer med olika förslag och vi reflekterar utifrån dem.”   
Barbro upplever att barnen på förskolan är väldigt självständiga och de får därför mycket tid 
till att upptäcka på egen hand. Samtidigt är hon noga med att påpeka att förskollärarna alltid 
finns i närheten och är tillgängliga när barnen behöver dem. Hon säger också att de strävar 
efter att ha ett samspel mellan pedagog och barn och att de tar barnens idéer på allvar. För att 
möjliggöra ett lärande hos barnen tycker Barbro att det är viktigt att samtala, diskutera och 
reflektera dagligen tillsammans med barnen. Hon tycker att hon på det här sättet kan bli 
medveten om hur barnen tänker och vad de funderar på. Hon uttrycker sig som att hon 
”lyssnar av barnen”. Genom dessa öppna dialoger där parterna turas om att lyssna respektive 
berätta lär sig barnen vad kommunikation innebär. Barbro säger att: ”Bra kommunikation 
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leder till lärande”. Slutligen tycker Barbro att det är viktigt för henne att barnen är delaktiga.

4.2 Upplevelser av utomhusvistelse och utomhusmiljön
Vid intervjutillfällena fick barnen frågan varför de tror att de är utomhus på sin förskola. 
Många av svaren vittnar om att barnen vid olika tillfällen hört någon förskollärare eller annan 
vuxen uttrycka sig om varför de ska vistas utomhus. Anton på Förskola A menar att de är 
utomhus för att: ”fröken säger att man ska gå ut och för att man inte ska vara inne hela tiden”. 
Anna funderar en stund och kommer fram till att de får frisk luft när de är ute, medan Albin 
säger att anledningen till att vara ute är för att: ”man ska kunna springa av sig”. Alice (5 år 
och 10 månader) har uppfattningen om att utevistelsen beror på att kokerskan ska laga maten 
när barnen är utomhus, men hon säger också att det är bra att vara ute för att: ”då får man 
kalla luften och mår bättre”. Benjamin på Förskola B tycker att de är utomhus för att: ”vi ska 
få frisk luft”. Andra anledningar som barnen nämner är att det är vackert och soligt väder 
utomhus. Bianca säger att: ”Vi är ute för att vi ska bli friska och inte få magsjuka och 
förkylning”. Samtliga barn menar att utevistelsens främsta syfte är att de ska få leka. Barnen 
säger att de tycker att det är roligt att vara utomhus. 

När det gäller förskollärarnas förhållningssätt till utomhusmiljön så tycker Astrid på Förskola 
A att barnen kan lära med hela kroppen utomhus, eftersom de är aktiva och i rörelse på ett 
annat sätt än inomhus. Hon säger att det är mer naturligt att använda alla sinnen under 
utevistelsen. Utomhusmiljön är rik på intryck som stimulerar många av barnens sinnen och 
ibland alla samtidigt. Astrid säger att de på Förskola A tycker att det är viktigt att barnen är 
ute varje dag. Dessutom betonar hon vikten av att barnen får vara ute oavsett vilket väder det 
är. De är alltså inte ute enbart när solen skiner och det är varmt och skönt. En av 
anledningarna till att vara ute som Astrid betonar är barnens behov av rörelse. Barnen behöver 
få utrymme att röra på sig utan att vara begränsade. Hon säger också att de behöver få frisk 
luft. Vidare säger Astrid att hon ibland upplever att ljudnivån inomhus blir påtaglig på grund 
av förskolans stora barngrupp. Ljudnivån blir inte lika kännbar utomhus eftersom det är större 
utrymme och för att det finns mer plats för varje enskild individ. Astrid berättar att de för att 
skapa en utomhusmiljö som stimulerar barnens lärande utgår från deras behov och önskemål. 
Vidare säger hon att de inte har haft någon bakomliggande tanke kring barns lärande vid de 
förändringar som de genomfört på förskolans gård. 

Även Annika på Förskola A ser tydliga samband mellan utomhusmiljön och barnens lärande. 
Hon menar att barnens samspel med varandra och möjligheten att utveckla sin motorik 
främjas av utevistelsen. Hon poängterar att både fin- och grovmotorik ges många tillfällen att 
vidareutvecklas. Annika nämner ett exempel när de allra minsta barnen utforskar 
omgivningen genom att ta sig fram, klättra och ramla, vilket resulterar i att de lär sig hur 
kroppen fungerar vid olika situationer utomhus. Hon fortsätter med att berätta att barnen 
snabbt kan skifta från en aktivitet till en annan. Ena stunden kan de vara helt upptagna med att 
balansera runt förskolans sandlåda och i nästa stund har de gått över till att göra något helt 
annat. Hon menar att barnen är mer fria när de är utomhus än vad de är inomhus. Annika 
menar att stämningen utomhus på förskolan är mer positiv och tillåtande. Förutom att 
utevistelsen underlättar konflikthanteringen, som hon tidigare nämnt, så bidrar 
utomhusmiljöns stora ytor till ett mer positivt samspel mellan barnen. Kring utevistelsens 
positiva påverkan på ljudnivån får Astrid medhåll av Annika. Även hon menar att ljudnivån 
sjunker, av naturliga anledningar, när de vistas utomhus och att det inte påverkar förskolans 
verksamhet på samma sätt om barnen pratar högt. Hon säger att hon känner att: ”… det inte 
gör någonting om barnen pratar högt, det måste ju barn också få göra”. Annika fortsätter med 
att berätta att det egna förhållningssättet till utomhusmiljön är viktigt. Hon tycker själv att hon 
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har ett väldigt positivt förhållningssätt. Hon menar att hon som förskollärare försöker föregå 
med gott exempel och inspirera barnen och skapa ett intresse för att vara ute. Hon säger att:

När vi ska gå ut kan det ju vara snöstorm ute men då kan man säga så här ” idag ska vi gå 
ut och leka i snön, vad roligt. Kolla vad mycket snö det har kommit” istället för ”usch vad 
kallt”. ”Usch vad kallt, vi går inte ut idag”, det skulle jag aldrig säga som pedagog utan 
jag säger ”åh så spännande, ska vi gå ut och gräva?”. Då får jag med mig tio barn på en 
gång. 

Hon upplever att alla barn på förskolan tycker att det är roligt att vara ute. En starkt 
bidragande orsak till det tror hon är pedagogernas förhållningssätt och deras positiva 
inställning till utevistelse. Under intervjun berättar Annika att när det gäller att stimulera 
barnens lärande utomhus på förskolan så har de högtstigande planer som de vill förverkliga. 
De har kommit en bit på vägen och skapat små hörn, till exempel en rithörna och en plats där 
barnen kan bygga kojor. Annika säger att barnen mer än gärna får vistas i skogen som ligger i 
direkt anslutning till förskolans gård. Hon säger att de på grund av att det oftast inte är så 
många barn i skogen samtidigt kan leka på ett annat sätt med exempelvis pinnar, som de inte
får leka med på förskolan gård på grund av skaderisken. Annika berättar vidare om berget 
som finns i närheten av förskolan. Hon berättar:

Ibland kan jag fascineras av att vi har jättemycket cyklar, hinkar och spadar, men när man 
går upp till berget då behöver man ingenting med sig utan där leker barnen i flera timmar 
och vill aldrig gå hem. När det är dags att gå tillbaka till förskolan utbrister barnen ”nej, 
inte redan”.

Hon menar att de har en gudomlig närmiljö och att de inte alltid behöver känna att de måste 
skapa små hörnor. Annika anser att de har mycket gratis som de ibland skulle kunna utnyttja 
bättre. Berget och dess möjligheter är något som de nyttjar, men som Annika tycker att de kan 
använda sig av i ännu större utsträckning. Annika säger att arbetslaget på Förskola A tycker 
att det är viktigt att visa att de har förtroende för barnen och litar på dem. Genom att låta 
barnen vistas i den närliggande skogen vid berget får barnen tillfälle att utforska närmiljön på 
egen hand. 

Barbro på Förskola B uttrycker ett starkt samband mellan utomhusmiljön och barnens lärande. 
Hon menar att utomhusmiljön ger barnen mycket och anser att den ger dem mer än vad 
inomhusmiljön gör. Hon säger att ”ute finns det stora universumet, luften och rymden”. Med 
detta menar Barbro att barnen inte begränsas av utrymmet och de kan röra sig på ett helt annat 
sätt utomhus. Barbro berättar att de på Förskola B arbetar med alla sinnen vid utevistelsen. Hon 
säger att de ibland inte öppnar redskapsboden, detta för att barnen ska få möjlighet att 
självständigt hitta på saker att göra. Hon berättar vidare att de använder sig mycket av 
naturmaterial på Förskola B. Hon ger ett exempel kring barnens användande av naturmaterial.

Barnen lekte att de gjort upp en brasa, de hade samlat pinnar och lagt dem i en hög på 
marken. Jag gick fram och frågade vad de gjorde. Barnen berättade att de grillade korv. 
Då sa jag att det var väldigt synd att inte jag hade någon korv. Barnen gav mig då genast 
en pinne med en kotte på som symboliserade korven. Jag fick vara med och ta del av 
deras tankar och funderingar. Barnen kokade också soppa av sådant som fanns i skogen. 

Barbro vill med det här exemplet poängtera att barnens fantasi kan utvecklas enormt under 
utevistelsen. Hon menar också att barnen får möjlighet att lära sig att tillverka olika saker 
själva, de barn som inte lärt sig detta ännu kan få hjälp av sina kompisar. Hon menar att 
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samarbetet och samspelet mellan barnen på detta sätt har möjlighet att förbättras. Utomhus 
finns det vanligtvis inte färdigt inredda rum som det finns inomhus, dessa rum skapar barnen 
istället själva i sina lekar. Barbro berättar att hon ofta ser att barnen exempelvis skapar ett rum 
där de tillagar mat och ett annat rum att sova i. Barnen skapar utifrån det som finns 
tillgängligt. Barbro menar att utomhusmiljön erbjuder barnen fler möjligheter till utveckling. 
Hon säger också att alla fem sinnena används i större utsträckning utomhus. Hon poängterar 
att hon anser att de på Förskola B har en fantastisk utomhusmiljö. Hon uttrycker: ”Jag älskar 
utomhusmiljön och omgivningen som hör till vår förskola. Jag ser så många möjligheter”. 
Vidare anser hon att barnen får möjlighet att förstå vad som händer i naturen genom att vistas 
i den. Hon fortsätter med att berätta att de ofta går på promenader i skogen vid förskolan, där 
de tillsammans upptäcker många olika spännande saker. Det egna förhållningssättet är enormt 
viktigt, påpekar Barbro. Hon betonar att det är otroligt betydelsefullt att själv vara positivt 
inställd till utevistelsen. Hon säger att hon som förskollärare kan skapa en nyfikenhet hos 
barnen och att det är viktigt att lyssna på dem och utgå från deras tankar vid utomhusvistelsen. 
Barbro säger att på Förskola B utgår arbetet med att skapa en utomhusmiljö som stimulerar 
barnens lärande framför allt ifrån att tro på barnens kompetenser och tillåta dem att prova på. 
Hon säger vidare att det är viktigt att barnen får möjlighet att lära sig på olika sätt. Barbro 
tycker att det är enormt viktigt att vara lyhörd och kunna se barnens behov och att vuxna inte 
kan allt utan vi lär av varandra. För att ytterligare främja lärandet för barnen säger Barbro att 
hon som pedagog kan inbjuda till lek och aktiviteter, men det är också viktigt att barnen får 
tid till lek på egen hand. 

Birgit på Förskola B börjar med att säga att: ”Det du lär med kroppen fastnar i knoppen”. När 
det gäller sambandet mellan utomhusmiljö och lärande, menar Birgit att barn som får 
möjlighet att lära och utveckla hela kroppen har lättare att lära teoretiskt. Hon berättar vidare 
att det finns stora möjligheter att röra sig fysiskt utomhus, eftersom terrängen är kuperad. 
Birgit menar att barnens lärande gynnas av att inte alltid använda redskap som till exempel 
hink och spade, vid utevistelsen, eftersom de då har möjlighet att upptäcka vad 
utomhusmiljön naturligt erbjuder. Birgit är precis som Barbro mycket positiv till att vistas 
utomhus och även hon säger att de har en fantastisk utomhusmiljö på förskolan. Dessutom 
säger Birgit att: ”Utomhusmiljön kompletterar inomhusmiljön, båda är lika viktiga”. Hon 
menar också att utomhusmiljön som den är erbjuder barnen många tillfällen till lärande utan 
att den måste anpassas eller göras om. För att stimulera barnens lärande under utevistelsen 
tycker Birgit att det är viktigt att ta tillvara på naturmaterialet som finns på förskolans gård. 
Hon berättar att de inte tar bort pinnar och liknande som kan uppfattas som skräp som ligger 
på marken på förskolegården. Birgit och de andra pedagogerna på förskolan anser att barnen 
kan använda dem i sina lekar och vid andra tillfällen, till exempel vid estetiskt skapande. 

4.3 Utomhusmiljön - ett rum för lärande
När det gäller barnen på Förskola A:s syn på utomhusmiljön och vad de vill lära sig i den så 
uttrycker barnen olika önskemål. Anna säger att hon skulle vilja kunna klättra ännu högre när 
hon klättrar i träd och hon skulle kunna lyckas med det om det fanns en stege på förskolans 
gård. Alice berättar att hon inte får gå över vägen själv, men att hon vill lära sig det. Hon är 
medveten, delvis på grund av att förskolan berört trafiksäkerheten, om vikten av att titta åt 
båda hållen innan hon går över vägen. För att känna sig säker när hon ska korsa en större väg 
känner hon att hon vill lära sig mer om det. Albin säger att han vill lära sig att cykla på 
bakhjulen på en av förskolans cyklar med två hjul. 

På Förskola B berättar Beatrice att hon vill lära sig att bli ännu bättre på att skriva. Hon menar 
att: 
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Man kan lära sig skriva ute också. Man kan ta med sig papper och pennor utomhus. Man 
behöver ett bord också, kanske skulle gå bra om man tog två pallar. En att sitta på och en 
att ha pappret på. Jag har provat att rita ute en gång. Det gick bra och det var roligt. 

Hon uttrycker också att det skulle gynna hennes lärande om hon fick vara ute längre. Bianca 
berättar att hon vill lära sig mer om vägskyltar och på vilken sida av vägen hon ska gå. Britta 
pratar om de olika årstiderna och säger att hon vill veta mer om dem, hon vill särskilt veta vad 
som händer när det blir sommar och snön smälter. Björn svarar att han vill bli bättre på att åka 
stjärtlapp. På frågan om det finns någonting som de skulle vilja ha på förskolans gård tycker 
de flesta av barnen att det som finns är tillräckligt. Beatrice svarar dock att hon vill ha fler 
stora stenar, så att hon kan träna sig på att klättra på dem. Britta berättar att hon vill ha en 
kratta för att kunna lära sig kratta. 

När det gäller frågan om förskollärarna har en medveten tanke bakom det de gör utomhus 
med barnen, så svarar Astrid på Förskola A att de har det vid vissa tillfällen. Hon menar att de 
har en pedagogisk tanke bakom utevistelsen, till exempel när de går till skogen eller går upp 
på berget. Astrid säger att de tillsammans har en rad olika aktiviteter i skogen, där syftet är att 
barnen ska ges tillfälle till lärande kring olika ämnen. Astrid anser att utomhusmiljön är ett 
läranderum precis som inomhusmiljön. Hon säger att: ”allt man kan lära sig inne kan man lära 
sig ute”. Hon säger också att: ”allt man gör inne med barnen kan man också göra ute med 
barnen, som att måla eller läsa”. Astrid berättar att hon ibland upplever att den egna 
bekvämligheten begränsar tillfällena till lärande utomhus. Hon säger vidare att det finns så 
mycket som man skulle kunna göra tillsammans med barnen om man vågade bryta de 
traditionella mönstren och utmana sig själv. Om Astrid fick möjlighet till att förändra 
utomhusmiljön på Förskola A säger hon att hon vill förändra hela gården. För det första vill 
hon ha mer träd och olika plantor, för att barnen kan äta ifrån dem, för att de är vackra, men 
även för att skapa områden med skugga. Hon fortsätter med att berätta om sin vision att skapa 
små naturliga rum på förskolans gård. Med rum menar Astrid en indelning av gården i mindre 
områden, där varje rum har ett tema och specifikt syfte. Hon föreslår att ett rum kan innehålla 
sand och ett annat kan innehålla grus i olika grovlekar. Slutligen berättar hon att hon även vill 
ha olika sorters banor för vatten, bollar och bilar, där barnen kan upptäcka och lära. 
Ytterligare en förändring som Astrid tror kan öka barnens lärande, är att skapa hörnor där 
barnen kan konstruera.

Annika menar att det är självklart att de på Förskola A har en medveten tanke med 
utevistelsen och vilket lärande den bidrar med. Hon menar att allt de gör tillsammans med 
barnen gör de av en anledning, nämligen att de ska få möjlighet att lära sig någonting. Annika 
berättar att de på förskolan inspireras av pedagogiken som Reggio Emilia symboliserar. 
Därför anser hon att det blir naturligt att reflektera kring det dagliga lärandet och ifrågasätta
varför de handlar som de gör vid arbetet med barnen. Annika är helt övertygad om att 
utomhusmiljön är ett läranderum och berättar att de på Förskola A har blivit bättre på att ta 
vara på det lärande som utevistelsen erbjuder. De har en tillåtande attityd till barnens 
önskemål och försöker i största möjliga utsträckning se möjligheter och inte hinder. För att 
skapa ett lärande rum utomhus får barnen exempelvis ta med sig material för att rita, spela 
spel och läsa när de är ute. Hon berättar också att hon vid ett flertal tillfällen haft samlingar 
utomhus där barnen spelar olika instrument. I det här sammanhanget betonar hon att 
samlingen som hon planerat att ha inomhus går precis lika bra att genomföra utomhus. Dock 
understryker hon att hon själv som pedagog kan bli bättre på att uppmuntra barnen till 
liknande aktiviteter utomhus som inomhus. Hon önskar att det skulle vara ett mer 
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kontinuerligt inslag i verksamheten. Annika tycker att de har grundtanken, men att de behöver 
förbättra det praktiska genomförandet. 

För att öka barnens lärande säger Annika att det finns vissa förändringar i utomhusmiljön som 
hon vill göra. Hon berättar att de har påbörjat ett förändringsarbete som består i att de skapat 
en plats där barnen kan rita och måla och ett annat ställe där barnen kan leka med vatten. 
Dock säger Annika att hon vill vidareutveckla dessa platser. För vattenleken har de en dunk 
där barnen kan ta vatten själva men de har inte någon direkt plats att använda vattnet på. Hon 
säger också att hon vill att barnen ska få ett större inflytande och få vara med och påverka 
utformandet av skogen bredvid förskolan. Annika berättar om de små rum som hon vill 
utveckla på förskolans gård och kallar dem för ”nyfikna hörn”, med det menar hon att dessa 
rum ska locka barnen till nyfikenhet och lust att utforska och lära. Hon tycker att det inte finns 
några gränser för vad utomhusmiljön kan bli, det egna förhållningssättet är avgörande. 

Birgit på Förskola B säger att hennes främsta tanke med utevistelsen är att barnen ska få lära 
sig använda hela kroppen. Ytterligare en viktig aspekt som hon nämner är barnen genom 
utevistelse ges chans att träna på att bli självständiga. Birgit menar att hon vill ge barnen de 
verktyg de behöver för att klara sig själva. Hon ger ett exempel på hur barnen kan träna sig på 
detta, nämligen att det är viktigt att: ”Vi förskollärare inte är framme på en gång och lyfter 
upp ett barn som har ramlat, utan ger dem en chans att resa sig själva”. Hon säger också att 
hon tycker det är viktigt att lita på barnen och visa att hon har förtroende för dem. Birgit 
menar att hon genom att visa tillit till och förtroende för barnen kan stärka dem som individer. 
Hon är dock noga med att poängtera att hon alltid finns till hands och är lyhörd om barnen 
behöver henne. För att ge barnen möjlighet att lära under utevistelsen tycker Birgit att barnen 
inte ska avbrytas i sina lekar. Hon tycker att det är viktigt att barnen får tid till att upptäcka, 
utforska och erfara, samt att barnen ser att hon som förskollärare tar dem på allvar. Ett 
exempel på hur Birgit visar att hon tar barnen på allvar är när några av barnen bygger upp 
något utomhus och jobbar hårt med bygget, då kan de barnen få komma in senare. Trots att 
Birgit framhåller att hon har en tanke med vad barnen ska lära sig av utevistelsen tycker hon 
att det är viktigt att hon som förskollärare inte styr för mycket. Hennes åsikt är att 
utomhusmiljön är ett läranderum som det gäller att utnyttja. 

Birgits uppfattning är att: ”Allt man gör inne kan man göra ute”. För att förtydliga sin åsikt 
nämner hon några aktiviteter som ofta genomförs inomhus, men som hon anser att man med 
fördel kan göra utomhus till exempel att ha gymnastik, äta, dansa och sjunga. På frågan kring 
hur hon vill förändra utomhusmiljön på förskolan för att öka barnens lärande, svarar hon att 
hon vill ha ett grönsaksland och olika buskar med ätbara bär. Birgit menar att arbetet med en 
sådan trädgård kan leda till att barnen får ökad kunskap om växtriket och vad det innebär att 
sköta, skörda och värna om plantagen. Hon ser gärna att barnen får en lekstuga, samt att de 
tillsammans får möjlighet att skapa en äventyrs- och hinderbana. Det främsta syftet med 
äventyrs- och hinderbanan är att barnen ska få tillfälle att utveckla sina motoriska färdigheter. 
Även Birgit nämner att hon har en önskan att dela in förskolans gård i olika rum, för att skapa 
en stimulerande och lärande utomhusmiljö. 

Förskolläraren Barbro på Förskola B menar att hon alltid har en medveten tanke bakom vad 
barnen ska lära sig utomhus. Hon säger att hon alltid har barnens lärande i åtanke, oavsett vad 
hon gör eller var hon är på förskolan. Utomhusmiljöns betydelse för barnens lärande är 
likvärdig med inomhusmiljöns betydelse, anser Barbro. Hon tycker att: ”Man inspireras på ett 
annat sätt utomhus än inomhus”. Hon menar att alla sinnen har möjlighet att vara aktiva på ett 
annat sätt under utevistelsen. Vidare tycker hon att det är viktigt att ta tillvara på det naturen 
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erbjuder. Barbro ser också en mening med att det inte alltid behöver finnas en massa färdiga 
saker utomhus som det gör inomhus. Det bidrar till ett fritt skapande och barnen får möjlighet 
att använda det naturen erbjuder. Om Barbro fick möjlighet att förändra utomhusmiljön på 
förskolan vill hon göra avgränsningar i form av buskar eller liknande växter för att bilda nya 
rum utomhus. Precis som kollegan Birgit vill Barbro bygga en äventyrs- och hinderbana för 
att gynna barnens motoriska lärande. Barbro avslutar med att säga att: ”Det är viktigt att se 
möjligheter istället för hinder”. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi inledningsvis reliabiliteten och validiteten i vår studie. Därefter 
följer resultatdiskussionen där vi diskuterar vår studies resultat indelat i följande 
underrubriker: utomhusmiljön – ett rum för lärande, det motoriska lärandet i utomhusmiljön, 
det sociala och verbala lärandet i utomhusmiljön, lärandet i närmiljön och utomhusmiljön.
Resultatdiskussionen avslutas med sammanfattande kommentarer och förslag på fortsatt
forskning. 

5.1 Reliabilitet och validitet
I forskningssammanhang är det viktigt att kunna visa på studiens reliabilitet och validitet. 
Enligt Bonniers Svenska Ordbok (2002) betyder reliabilitet tillförlitlighet i det studien avser 
att mäta. Validitet innebär, enligt Bonniers Svenska Ordbok (2002), studiens förmåga att mäta 
det den avser att mäta, det vill säga studiens giltighet. Vi anser att den kvalitativa metoden 
och analysen vi har använt oss av vid insamlandet av empirin det vill säga kvalitativa 
intervjuer, observationer och dokumentation har medfört att vår empiri blivit mer djupgående 
och därmed pålitlig. Patel och Davidson (2003) hävdar att kvalitativ bearbetning är väl 
lämpad för studier där man eftersträvar en djupare kunskap. Användandet av kvalitativa 
intervjuer tror vi har inneburit stora fördelar med avseende att få de enskilda respondenternas 
åsikter. Det faktum att vi valde att utföra strukturerade intervjuer menar vi underlättade för 
oss att relatera frågorna till studiens syfte. Patel och Davidson (2003) betonar hur enormt 
viktigt det är att lägga ner tid och arbete på utformningen av intervjufrågorna. Eftersom vi 
formulerat varje fråga med noggrannhet fick vi svar från respondenterna som var relevanta för 
vår studie. Efter genomförda intervjuer med förskolebarnen upptäckte vi dock att en av 
frågorna var ofördelaktigt formulerad och delvis överflödig. Så här i efterhand kan vi 
konstatera att det hade varit positivt att genomföra en så kallad pilotundersökning. Bell (2007) 
menar att en av fördelarna med en pilotundersökning, är att personen som intervjuar kan bli 
medveten om vad som eventuellt kan uteslutas. Genom att testa våra frågor på barn som inte 
skulle ingå i studien, hade vi kunnat upptäcka brister i intervjufrågorna och kunnat rätta till 
dem. Den felformulerade frågan hade dock inte någon större betydelse för intervjuernas 
helhet, eftersom de andra frågorna kompletterar den och därmed anser vi att intervjuerna har 
god reliabilitet och validitet. 

Vid intervjuerna med både förskollärare och förskolebarn upplevde vi det mycket positivt att 
vi valt att formulera öppna frågeställningar. Patel och Davidson (2003) anser att den här 
sortens frågor ger respondenterna stort utrymme att svara inom, vilket också var vår avsikt. Vi 
anser att detta bidrog till att respondenterna kunde svara utifrån sina egna tankar och åsikter 
utan att påverkas av våra eventuella ställningstaganden. Ytterligare något som bidragit till att 
vi fick så utförliga svar av förskollärarna var att de i förväg fick ta del av de aktuella 
intervjufrågorna. Detta resulterade i att de fick större möjlighet att ge oss uttömmande svar, 
eftersom de kunnat tänka igenom frågorna före intervjuerna ägde rum. Något som vi tror har 
haft avgörande betydelse för intervjuernas utgång är det faktum att vi var noggranna med att 
upplysa respondenterna om syftet med våra intervjuer. Vi tror att det kan ha resulterat i att 
respondenterna tog intervjuerna på allvar, de kunde också avgränsa sina uttalanden så att de 
blev relevanta för vår studie. Kring detta får vi medhåll av Kvale (2007) som påpekar 
fördelarna med att upplysa respondenterna om intervjuns syfte i avsikt att hjälpa dem 
avgränsa sina svar. Ytterligare en viktig aspekt är det objektiva förhållningssättet vi haft under 
insamlandet av vår empiri. Vår egen positiva inställning till utomhusmiljön och dess 
möjligheter bidrar till att det finns en risk att respondenterna påverkas av den, vilket kan 
avspegla sig på resultatet av studien. Exempelvis kan detta innebära att respondenterna vid 
intervjuer inte svarar enligt sina egna åsikter utan istället anpassar svaren efter mottagarens 
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förväntningar. Vi upplever att respondenterna i vårt fall inte blivit påverkade eller styrda av 
det faktum att vi själva är positiva till utomhusmiljöns möjligheter. Vår kännedom om 
förskolorna medför att vi med stor säkerhet kan dra denna slutsats. Anledningen till att det 
endast förekommer ett fåtal negativa aspekter kring utomhusmiljön i resultatet är att 
respondenterna var positivt inställda till att vistas utomhus och medvetna om fördelarna det 
medför avseende förskolebarnens lärande.       

Vid intervjuerna med förskollärare och förskolebarn hade vi för avsikt att använda oss av en 
diktafon vid samtliga tillfällen. På Förskola A fungerade diktafonen utan problem, alla 
intervjuer bandades och transkriberades sedan. På grund av tekniska problem vid intervjuerna 
på Förskola B upptogs informationen istället genom att skriftligt anteckna det respondenterna 
svarade. Det mest optimala hade varit att diktafonen fungerat vid alla intervjutillfällen, men 
eftersom vi anser oss ha viss erfarenhet av att anteckna under intervjuer så tycker vi att 
respondenternas svar ändå kunde bevaras intakt. Tidigare under vår utbildning har vi 
genomfört ett antal intervjuer, Kvale (2007) menar att inlärning främst sker genom egna 
erfarenheter av att intervjua. Vi känner att både ljudupptagningarna och anteckningarna gett 
oss möjlighet till att upprepande gånger analysera och kontrollera det respondenterna svarade. 
Valet att mestadels vara deltagande under observationerna upplever vi som positivt. Det har 
bidragit till att ge oss en ökad förståelse av utomhusmiljöns betydelse för barns lärande som vi 
observerade under vår studie. Den direkta kontakten med barnen möjliggjorde för oss att få en 
helhetsbild av det lärande som skedde under utevistelsen. Den direkta kontakten som uppstår 
under deltagande observationer menar Patel och Davidson (2003) bidrar till ökad förståelse 
för det som observeras. Under de få tillfällen vi valde att vara icke deltagande observatörer 
bedömde vi att vår delaktighet skulle påverka barnen på ett negativt sätt. Vi kände att vårt 
deltagande just vid dessa tillfällen skulle störa barnen och leda till att observationen blev 
missvisande. 

Dokumentationer har under vår studie varit ett värdefullt komplement till utförda 
observationer. Vi har i stor utsträckning antecknat det vi har iakttagit under observationerna 
och det har varit ovärderligt under bearbetningen och analyseringen. Det har möjliggjort för 
oss att kunna gå tillbaka och titta närmare på detaljer från vårt observationsarbete. Åberg och 
Lenz Tanguchi (2007) understryker det värdefulla i möjligheterna att kunna återgå till tidigare 
anteckningar. Eftersom barnens delaktighet i reflektionerna kring deras lärande saknas så kan 
vi tyvärr inte kalla de dokumentationer vi gjort för pedagogiska dokumentationer. Om vi hade 
haft mer tid till vårt förfogande så hade vi kunnat göra dessa dokumentationer pedagogiska 
genom att delge barnen dem och tillsammans samtala kring dem. 

När det gäller urvalet av respondenter så har vi varit nöjda, de personer som var tänkta att 
delta i vår studie har haft möjlighet att delta. Vi har därför inte haft något bortfall som kunnat 
påverka utfallet. Vi anser därmed att studien både uppfyller reliabiliteten och validiteten.

5.2 Resultatdiskussion
För att undersöka om förskolebarnen och förskolelärarna anser att utomhusmiljön kan bidra 
till barnens lärande av motoriska, sociala och verbala färdigheterna, deras uppfattningar om 
sin närmiljö, samt utomhusmiljöns möjligheter och hinder avseende att vara ett rum för 
lärande grundar vår studie sig på de intervjuer, observationer och dokumentationer vi 
genomfört.  Här framför vi våra slutsatser från vår studie.
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5.2.1 Lärandet i utomhusmiljön
Vid intervjuerna med förskolebarnen på Förskola A och B ger barnen många exempel på vad 
de gör när de vistas utomhus. Enligt våra tolkningar av vår empiri anser vi att de förskolebarn 
som vi intervjuat och observerat är medvetna om att utomhusmiljön har betydelse för deras 
lärande. Utifrån det som framkommit vid intervjuerna kan vi se att barnen är medvetna om att 
det de gör under utevistelsen leder till ett lärande, men barnen kan inte riktigt förklara hur de 
lär sig eller varför de lär sig något. Vi anser därför att barnens medvetenhet om orsaken till 
lärandet är låg. Av svaren framgick det att barnen inte kunde förklara vad det egna lärandet 
bidrar till och vad det innebär för deras utveckling. Vi tror att detta främst kan bero på
barnens ålder, men till viss del också att barnen kanske inte tidigare har haft tillfälle att 
reflektera kring sitt eget lärande. Barnen förklarar till exempel att de cyklar för att de tycker 
att det är roligt, inte för att lära sig att cykla, då de redan kan cykla står inte själva lärandet 
som huvudsyfte med aktiviteten. Kring förskolebarns medvetenhet om sitt eget lärande får vi 
medhåll av Pramling (1983) som hävdar att barnen har ett metakognitivt perspektiv på det 
egna lärandet. Genom vår studie har det visat sig att barnen som deltagit var medvetna om att 
de gör något och de visste också att de lär sig något av det de gör. Pramling (1983) menar att 
barnen även måste förstå vad det de gör och vad de vet för att uppnå en metakognitiv 
medvetenhet. Denna sista del av metakognitiv medvetenhet upplevde vi inte att barnen har. 
En anledning till att vi inte upplever att barnen har fullständig förståelse för sitt eget lärande 
kan vara att vi endast vistades fem veckor på förskolorna under vår VFU. Tidsaspekten är i 
detta fall begränsande och enligt vår empiri har vi inte sett att barnen har den förståelse för sitt 
eget lärande som Pramling (1983) beskriver.

Vi har med glädje kunnat konstatera att barnen på Förskola A och B är väl medvetna om den 
stora variationen av möjligheter till aktiviteter som finns utomhus. Precis som Granberg 
(2000) påpekar så kan utomhusmiljön vara en kunskapskälla, vår studie har resulterat i ett 
flertal exempel på det, inte minst för barnens motoriska, sociala och verbala färdigheter samt 
deras uppfattning om sin närmiljö. En av de många författare som nämner den stora 
variationen som utomhusmiljön erbjuder är Brügge m.fl. (2002) och för oss är det positivt att 
barnen verkar uppfatta utomhusmiljön på det sättet. Under intervjuerna med barnen kunde de 
berätta om ett flertal olika aktiviteter och lekar som de dagligen ägnar sig åt. De lekar och 
aktiviteter som barnen nämnde kan vi med enkelhet kategorisera i våra valda områden för 
studien. Det barnen berättar att det de gör utomhus handlar om aktiviteter som leder till ett 
lärande inom de motoriska, sociala och verbala färdigheterna och ökar deras uppfattning om 
närmiljön. Den naturliga variation som många av de författare som vi hänvisat till i 
bakgrunden, exempelvis Grahn m.fl. (1997), menar att utomhusmiljön erbjuder har vi också 
kunnat se under vår VFU. Årstiden har som vi redan tidigare konstaterat bidragit med snö och 
kyla, men förskolegårdarna i sig erbjuder barnen varierande rörelsemöjligheter. När vi 
studerar barnens syn på varför de är ute kan vi se tendenser till att de speglar hur 
förskollärarna ibland, avsiktligt eller oavsiktligt, uttrycker sig kring utevistelsen. Genom våra 
observationer och intervjuer kan vi dock konstatera att barnen på Förskola A och B är positivt 
inställda till att vistas utomhus, de allra flesta säger att de tycker att det är roligt. Denna glädje 
kunde vi själva se, barnen frågade exempelvis ofta om de fick gå ut och leka, vilket de också 
fick göra. Det framgår tydligt att de ser en mening med att vara ute och att de betraktar 
utomhusmiljön som en värdefull och givande plats att vistas i. Vi tycker att det är inspirerande 
att veta att barnen uppfattat att utevistelsen har ett tydligt syfte. Szczepanski (2008) betonar 
det nödvändiga i att se utevistelsens betydelse för att möjliggöra ett lärande hos barnen. 

Genom våra utförda observationer kan vi tydligt se det positiva förhållningssätt till 
utomhusmiljön som förskollärarna på Förskola A och B under intervjuerna berättar att de har. 
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I samband med påklädning inför utevistelsen kan vi se att förskollärarna föregår med gott 
exempel och försöker motivera barnen till att ha roligt ute. Precis som förskollärarna också 
nämner så anser även vi att det egna förhållningssättet är otroligt viktigt för att utevistelsen 
ska få betydelse för barnens lärande. För oss känns det värdefullt att förskollärarna anser att 
det är viktigt att utgå ifrån barnen och ta tillvara på de tillfällen som bjuds. Anledningen till 
att vi tycker att just det är betydelsefullt är för att de verksamma pedagogerna i förskolan 
genom att förhålla sig på det sättet till barnen kan ge dem möjlighet till ett ännu större 
lärande. Detta förhållningssätt påpekar också Norén- Björn m.fl. (1993) som nödvändigt att ha 
som pedagog. De menar vidare att man i arbetet med barn och deras lärande måste vara 
flexibel och beredd på att prioritera barnens intressen före sin egen planering. Som 
förskollärarna nämnde tycker också vi att det är viktigt att finnas till hands, vara närvarande 
och deltagande vid utevistelsen. Granberg (2000) sammanfattar detta förhållningssätt på ett, 
enligt oss, idealiskt vis: ”Pedagogens uppgift är att följa barnens väg till kunskap - gå i deras 
fotspår, se det de ser, dela deras upptäckter, följa deras utforskande, stödja deras 
undersökande experiment - kort sagt, vara deras medforskare” (s.42). Sett till våra 
genomförda observationer så kan vi konstatera att förskollärarnas positiva förhållningssätt och 
engagemang inte alltid var lika framträdande. Vissa dagar fanns en motvilja hos 
förskollärarna till att vistas utomhus med barnen som vi tror kan ha berott på kylan eller det 
faktum att förskolegården inte var skottad så att barnen kunde ta sig fram på egen hand. Detta 
var dock ingenting som vi upplevde påverkade barnens lärande negativt eftersom den positiva 
andan mestadels dominerade. Överlag tycker vi att förskollärarna på Förskola A och B 
nyttjade utomhusmiljön på ett fördelaktigt sätt som främjar barnens lärande inom de 
motoriska, sociala och verbala färdigheterna samt deras uppfattningar om närmiljön. För att vi 
ska kunna säga att deras arbete med utomhusmiljön är optimalt önskar vi att de i ännu större 
utsträckning, mer kontinuerligt och med en ännu större målmedvetenhet nyttjar 
utomhusmiljön och det den erbjuder. Tilläggas bör ändå att de är på mycket god väg, de har 
alla intentionerna att vilja nyttja utomhusmiljön för att främja barnens lärande.

5.2.2 Det motoriska lärandet i utomhusmiljön
När det gäller barnens motoriska lärande utomhus har vi genom observation och 
dokumentation sett att mycket av det aktiviteter som barnen utför under vistelsen utomhus 
utvecklar deras motoriska färdigheter. I bakgrunden beskriver vi de stora behoven med 
hänvisning till Rivkin (2000). Dessa behov bekräftar barnen under intervjuerna att de får 
utlopp för när de är utomhus. Våra observationer och dokumentationer av barnens 
utomhusvistelse visar också tydligt att barnens rörelsebehov tillgodoses på ett annat sätt när 
de går ut. När de jagar varandra tränar de till exempel upp en del av sina motoriska 
färdigheter genom att springa.  De motoriska färdigheterna utvecklas även i många av de 
andra aktiviteterna som barnen berättar att de ägnar sig åt när de är utomhus. När barnen 
hoppar ner från ett träd efter att först har lyckats klättra upp en bit stimuleras barnens motorik 
och ett lärande har påbörjats.  Det fortsatta lärande handlar om att utveckla tekniken under 
klättrandet. Vidare stimuleras motoriken också när barnen leker kurragömma. Barnen tränas 
då på att forma sina kroppar efter de föremål som de ska gömma sig bakom. Våra iakttagelser 
har stärkts under intervjuerna, eftersom barnen själva berättar om aktiviteter som de ägnar sig 
åt utomhus där de är fysiskt rörliga. Lekarna och aktiviteterna utomhus främjar inte bara de 
grovmotoriska rörelserna utan också de finmotoriska. Av de barn vi intervjuat anser vi att ett 
fåtal kan förklara vad de lär sig vid varje aktivitet. Större delen av de barn vi intervjuade kan
berätta om utförandet av den motoriska aktiviteten, då de med andra ord kan beskriva 
tillvägagångssättet men inte vad det beror på att de lär sig. Till exempel berättar Britta att hon 
genom att åka madrass nedför förskolans snöhög, först lär sig att klättra uppför den och sedan 
hur hon ska gå till väga när hon ska åka ner. Britta preciserar hur hon utför aktiviteten, men 
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hon förklarar inte mer utförligt vad det lärandet betyder för hennes motoriska utveckling. Det 
överrensstämmer med Doverborg och Pramling Samuelssons åsikter (2007), som hävdar att 
det vanligaste sättet på som barn förhöll sig till lärande, är att de uppfattar att de lär sig att 
göra. Vi menar att Brittas resonemang påvisar just detta. Det är kanske inte så konstigt att 
förskolebarn förhåller sig till lärandet just genom görandet.

Vår studie har bidragit till att vi har blivit än mer medvetna om det obegränsade antalet 
tillfällen som finns att utveckla de motoriska färdigheterna utomhus. Vi anser att 
utomhusmiljöns naturliga utformning framkallar rörelser som främjar barnens motoriska 
utveckling. Med detta menar vi att miljöns variation när det till exempel gäller underlag, 
uppmuntrar barnen till rörelse. Underlagen kan vara allt ifrån asfalt eller mjuka gräsmattor till 
skogsmark eller djup snö, detta kan i sin tur resultera i olika sorters motorisk träning. Därmed 
får barnen tillfälle att utveckla det som Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) kallar en 
allsidig rörelseerfarenhet som är viktig för barnets totala utveckling. 

Förskollärarna på Förskola A och B menar att eftersom barnen vanligtvis är i ständig rörelse 
under utevistelsen så har barnens motoriska färdigheter goda förutsättningar att utvecklas på 
ett naturligt sätt. De menar att både barnens fin- och grovmotorik utvecklas under utevistelsen 
eftersom barnen sysselsätter sig på så många olika sätt. Detta är någonting som våra 
observationer och dokumentationer bekräftar. Varierad lek ger upphov till varierade rörelser. 
Även barnen berättar under intervjuerna om aktiviteter där vi kan konstatera att lärandet 
innefattar både grov- och finmotoriska rörelser. Precis som vi redan konstaterat anser också 
förskollärarna att utomhusmiljön egentligen inte behöver förändras speciellt mycket för att 
gynna barnens motoriska lärande. Kring utomhusmiljöns obegränsade möjligheter menar 
Szczepanski (2008) att utomhusmiljön är en miljö som inbjuder till fysisk aktivitet, men också 
kan användas till dess raka motsats, nämligen vila. Vi anser själva att barnens motoriska 
utveckling kan gynnas av återhämtning efter fysisk aktivitet. Återhämtning vid kroppslig 
aktivitet är generellt viktigt för att inte bryta ned kroppen.

Barbro på Förskola B menar att utomhusmiljön finns där och att det är viktigt att nyttja den 
som ett verktyg för att gynna barnens lärande. Förskollärarna menar också att utomhusmiljön 
i sitt naturliga och ursprungliga utseende genererar i motoriska rörelser. De direktupplevda 
motoriska erfarenheterna från utevistelsen bidrar till ett mer djupgående lärande, hävdar 
Birgit. Vi anser, precis som Birgit, att lärandet gynnas av att befinna sig mitt i sammanhanget. 
När barnen upplever någonting med hela kroppen kan de lära sig på ett helt annat sätt än om 
de är passiva och sitter stilla och lyssnar. Att barnen är aktiva och i rörelse kan bidra till att 
fler sinnen stimuleras. Szczepanski och Dahlgren (2008) argumenterar starkt för att barnen 
ska få uppleva, erfara och vara mitt i det de ska lära kring. De menar vidare att 
utomhuspedagogik kan möjliggöra djupare kunskap genom att det inte bara fokuserar på 
boklig bildning och varierar lärandet genom att förlägga det till olika sammanhang. Detta kan 
anknytas till verksamheten i förskolan. Vi anser att de på ett bra sätt uttrycker vikten av 
variation i lärandet och hur barnen kan tillägna sig bestående kunskap. 

Förverkligandet av den önskan som förskollärarna på Förskola B har för att förändra 
utomhusmiljön kan leda till att öka det motoriska lärandet bland förskolebarnen. Vi tycker att 
en hinderbana på förskolans gård skulle kunna ge barnen goda möjligheter att vidareutveckla 
sina motoriska färdigheter. Vår studie har visat att förskolebarnens önskemål om förändringar 
på förskolegården inte är så omfattande eller svåra att genomföra. Vi har också sett att 
förskollärarna själva har en tydlig uppfattning om vad utomhusmiljön erbjuder i form av 
motorisk träning och att de har ambitioner att förändra gården i syfte att öka lärandet. För att 
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kunna genomföra förändringar anser vi att det är en grundläggande förutsättning att ha en 
vision. Norén- Björn m.fl. (1993) menar att första steget i ett förändringsarbete är att 
utvärdera vad som saknas och vilka förändringar som möjliggör det lärande som eftersträvas. 
Förskollärarna på både förskola A och B har enligt vår uppfattning en strävan efter att omsätta 
tänkta förändringar i praktiken. 

5.2.3 Det sociala och verbala lärandet i utomhusmiljön
Barnen berättar om ett antal lekar som de ägnar sig åt vid utevistelsen som främjar deras 
sociala och verbala färdigheter, gemensamma lekar. Precis som Centerheim- Jogeroth (2004) 
framhåller att barnens språkliga kunskaper är beroende av vilka erfarenheter de har av 
människor och miljöer från sin uppväxt, anser även vi att barns kommunikation med andra är 
viktig för språkutvecklingen. Miljöns betydelse kan inte betonas tillräckligt många gånger, 
rätt utformad kan den främja barnens utveckling på flera olika stadier. Av våra observationer 
och dokumentationer kan vi se att barnen i många fall leker tillsammans med ett eller flera 
andra barn. De sociala och verbala färdigheterna är starkt förknippade med varandra och vi 
anser att barnen har stora möjligheter att utveckla dem genom att leka i grupp utomhus. Vi 
tycker att det är viktigt att barnen får tillfälle att kommunicera med varandra och givetvis 
också med förskollärarna. Att få utveckla sin kommunikationsförmåga genom samtal med 
både vuxna och barn är en rättighet som Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998) 
understryker. Enligt de observationer vi genomfört verkar utomhusmiljön vara en fördelaktig 
plats för barnen att utveckla denna förmåga. Även barnen verkar vara av denna åsikt eftersom 
exempelvis Agnes nämner att man kan lära sig att prata med varandra utomhus. Under 
intervjun med Albin uppfattade vi hans beskrivning av att de ”leker prat” som att han menar 
att han pratar mycket med sina kompisar under vissa leker. Vi tolkar detta som att han har en 
viss medvetenhet om att kommunikation är en form av lärande. Förskollärarna framhåller 
även att barnens sociala och verbala förmågor främst utvecklas genom samspelet med 
varandra under leken utomhus. Jannok Nutti (2008) konstaterar följande kring 
utomhusvistelsens många fördelar ”Utedagen och utevistelsen i naturen har även påvisat olika 
positiva hälsofrämjande aspekter och psykosociala funktioner för eleverna” (s. 9). Vi menar 
att det är väldigt vanligt att forskare betonar hälsoaspekten men inte lika vanligt att de 
synliggöra de andra positiva effekterna av utomhusvistelsen.

När det gäller användandet av utomhusmiljön så erbjuder den stora möjligheter att påverka 
barnens lärande i en positiv riktning, anser förskollärarna. Något som alla förskollärare är 
överens om är de positiva aspekter som utomhusmiljöns stora ytor bidrar till. Enligt dem 
resulterar de stora ytorna i betydligt mindre konflikter mellan barnen eftersom barnen kan 
välja att gå undan och leka någon annanstans eller kompromissa och på så sätt hitta lösningar 
till konflikter. Detta faktum är ingenting som någon av oss reflekterat över tidigare, genom 
vår studie har vi nu blivit medvetna om dessa positiva effekter som i sin tur ger en bättre 
harmoni i barngrupperna. Vi observerade nu att utomhusmiljön många gånger kan ge upphov 
till andra lösningar på konflikter än inomhus. Utomhus är miljön inte lika tillrättalagd som 
inomhus, det finns vanligtvis en mängd liknande föremål att leka med. Om två barn 
exempelvis vill leka med samma pinne, så kan lösningen på problemet vara att de tillsammans 
kan komma fram till att det finns flera pinnar att använda. Att utemiljön kan bidra till en 
annan typ av samvaro än inomhusmiljön på grund av de stora ytorna kan, enligt Brügge m.fl. 
(2002) resultera i en annan stämning i gruppen. Vi tycker oss se att utomhusvistelsen ledde till 
samarbete i barngruppen och på så sätt skapade en mycket positivt stämning i gruppen. 
Utomhusvistelsen utvecklade därigenom barnens sociala och verbala förmågor. 

Vi anser att de på förskolorna A och B nästan enbart nyttjar utomhusmiljön på förskolornas 
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gårdar till barnens lek på egen hand. När barnen vistas utomhus på gården får de nästan 
uteslutande leka självständigt, förskollärarna finns tillgängliga men de är oftast inte delaktiga i 
barnens lekar. Förskollärarna uppmuntrar barnen och försöker inspirera dem till att ägna sig åt
olika aktiviteter, vilket givetvis är positivt. Vår åsikt är att utomhusmiljön kunde ha fått ännu 
större betydelse för barnens lärande om förskollärarna hade varit mer aktiva och delaktiga vid 
utevistelsen. Vi tror att det kunde ha bidragit till att förskollärarna haft en annan uppfattning 
om vad barnen gör, vilka funderingar de har och vad de är intresserade av. En ökad 
delaktighet ger en större inblick i barnens vardag och leder i sin tur till en annan typ av 
respons gentemot barnen. Genom att som förskollärare engagera sig i det barnen gör utomhus 
på förskolan skapas större förutsättningar att kunna utmana dem vidare. Granberg (2000) 
uttrycker sig kring ett förhållningssätt där pedagogerna är deltagande i barnens utforskande i 
högre grad, vilket vi gärna sett mer av på både Förskola A och B.

Det gäller för pedagogen att tillvarata den egna fantasin och att försöka betrakta tillvaron 
med barns ögon. Genom att ta deras perspektiv och följa deras fantastiska och fantasirika 
betraktelsesätt öppnas dörren till en annan dimension, en helt ny värld, något som är 
oerhört stimulerande. (s. 25)

  
Som blivande förskollärare kommer vi sträva efter att på ett deltagande sätt inspirera och 
engagera barnen till lärande genom nya upptäckter.

5.2.4 Lärandet i närmiljön
Samtliga barn berättar under intervjuerna om någon form av aktivitet om innefattar lärande 
om närmiljön. Barnen hävdar att de brukar gå ut på promenader i syfte att till exempel samla 
in naturmaterial, plocka bär eller utforska berget. Under våra fem veckor långa VFU på 
Förskola A och B har vi dock inte fått möjlighet att delta i någon sådan aktivitet, eftersom det 
inte har genomförts under den perioden. Däremot har vi deltagit vid promenader till olika 
platser utanför förskolans gård, då vi sett att förskollärarna försöker ta till vara på de tillfällen 
där barnen kan lära kring sin närmiljö. Vi upplever båda två att förskollärarna på Förskola A 
och B, precis som framhålls inom utomhuspedagogiken (Szczepanski och Dahlgren, 2008)
arbetar för att utomhusvistelsen reflekteras i högre grad för att på så sätt försöka skapa en god 
lärandesituation hos barnen vid utomhusvistelsen. På båda förskolorna berättar förskollärarna 
att de brukar besöka platser i närheten av förskolan, för att försöka ge barnen uppfattning om 
vad närmiljön har att erbjuda.  Under vår relativt korta vistelse hann vi tyvärr inte se så 
mycket av detta, men våra tidigare erfarenheter tyder på att dessa studiebesök är väldigt 
uppskattade bland barnen. Det är också ett mycket bra sätt att visa barnen vad som finns i 
deras närmiljö.

Förskollärarna berättar under intervjuerna att de har många idéer på förändringar av 
utomhusmiljön. I nuläget är förändringsarbetet inget de aktivt ägnar sig åt, men viljan och 
önskan om förändring är mycket stark hos dem. Som blivande förskollärare upplever vi det 
väldigt positivt att förskollärarna har en vilja att utveckla verksamheten utomhus. 
Utomhusvistelse i närmiljön är alltid möjlig eftersom den finns tillgänglig hela tiden och 
såsom påvisas i tidigare forskning inom utomhuspedagogik (Szczepanski och Dahlgren, 2008) 
ger den goda förutsättningar för ett lärande. Avseende barnens uppfattningar om sin närmiljö 
så är vi båda två helt övertygande om att det bästa sättet att lära sig om den är att befinna sig i 
den. Vi instämmer således med Granberg (2000) om att direktupplevda erfarenheter leder till 
att kunskapen befästs.
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5.3 Slutdiskussion
Studien har resulterat i att vi nu har en annan medvetenhet, en ökad inspiration och en vilja att 
aktivt arbeta med utomhusmiljön och dess möjligheter till ett mångsidigt lärande för 
förskolebarnen. Med hjälp av vår studie har vi genom intervjuer, samt konkret genom 
observationer och dokumentationer både kunnat se och höra en mängd olika exempel på hur 
utomhusmiljön används för att främja barnens lärande. I de flesta fall nyttjas utomhusmiljön 
på ett positivt sätt, men vi menar att det finns utrymme för ytterligare förbättringar som leder 
till ett ökat lärande av de motoriska, sociala och verbala färdigheterna, samt ger barnen 
positiva erfarenheter och kunskap om sin närmiljö. Vår studie har resulterat i ett antal 
slutsatser och här sammanfattas de slutsatser som vi anser vara mest betydelsefulla. 

Till att börja med så tycker vi att medvetenheten som barnen uppvisar kring det egna lärandet 
i utomhusmiljön är oerhört värdefullt för oss att ta del av. Det är även viktigt att barnen får 
tillfälle till reflektion kring sitt eget lärande. Medvetenhet och reflektion är starkt beroende av 
varandra, det är nödvändigt för barnen att kunna sätta ord på det de lär sig för att kunna förstå 
vad lärandet innebär för dem. Att barnen är så väl insatta i sitt eget lärande i utomhusmiljön 
tror vi kan bero på att förskollärarna har ett väldigt positivt förhållningssätt till 
utomhusmiljön. Vi upplever att deras positiva förhållningssätt överförs på barnen och skapar 
goda förutsättningar för både lärande och positiva uppfattningar om utomhusvistelse bland 
barnen. 

När det gäller utomhusvistelse och lärande av motoriska, sociala och verbala färdigheter kan 
vi genom vår empiri konstatera att barnens motoriska rörelser har stora möjligheter att 
utvecklas utomhus. Precis som vi tidigare noterat i vår bakgrund så ger utomhusmiljöns stora 
ytor helt andra förutsättningar än inomhus. Under intervjuerna med förskollärarna framkom 
mer överraskande att de stora ytorna utomhus också påverkar barnens sociala och verbala 
färdigheter i en positiv bemärkelse. Vi tycker att det är intressant att de upplever att 
konflikthanteringen underlättas utomhus, samt att barnen väljer att leka med andra barn än 
vad de gör inomhus. Det är värdefullt att veta att barnen är medvetna om att gemenskap med 
andra kan utveckla den sociala och verbala kompetensen. 

Något som vi inför vår studie förväntat oss se mer av under vår vistelse på förskolorna var 
aktiviteter som avsåg att ta tillvara på och skapa ett lärande kring närmiljön. I detta fall är vi 
övertygande om att det begränsades av årstiden. När studien genomfördes var det vinter med 
stora mängder snö och väldigt kallt. Eftersom en av förskolorna, Förskola A, ligger lite 
avsides så blev förskolegården inte skottad under några dagar vilket pedagogerna upplevde 
som en stor nackdel. Det medförde att de inte vistas utomhus i så stor utsträckning. 
Temperaturen, som under drygt två veckors tid visade 30 grader kallt, påverkade också 
pedagogernas val av att vara inne, vilket vi har förståelse för. Liknande erfarenheter lyfter 
Jannok Nutti (2008) fram i sin artikel där lärarna valt bort utedagar den kallaste perioden 
under året. Vi anser dock att det är viktigt att försöka hitta sätt att nyttja utomhusmiljön även 
under vintern, kanske genom att endast vara ute kortare stunder men under dessa stunder 
försöka åstadkomma ett pedagogiskt upplägg med utomhusvistelsen. Att försöka möjliggöra 
utomhusvistelse oavsett årstid och vädermässiga förhållanden är betydelsefullt, inte minst 
med tanke på de positiva effekter som utomhusvistelsen har. Flertalet av förskollärarna i 
studien uttrycker liknande önskningar vilket givetvis gläder oss i vår blivande profession. Vi 
hoppas att vi i våra yrkesverksamma karriärer kommer att kunna vara flexibla och anpassa oss 
efter situationen, det är viktigt att försöka se möjligheter och inte hinder.
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Vi anser att vår studie har varit väldigt givande och lärorik för oss som blivande förskollärare. 
Vi önskar att vår studie även kan ge detta till andra blivande förskollärare, verksamma 
pedagoger i förskola och skola samt även föräldrar med barn i förskola och skola. Vår studie 
kan leda till ökad medvetenheten kring utomhusmiljöns betydelse för förskolebarnens lärande 
inom de motoriska, sociala och verbala områdena samt deras uppfattning om närmiljön. Vi 
önskar även att vår studie ska leda till att skapa en större förståelse för hur värdefull 
utomhusmiljön är för förskolebarnens lärande. Med förståelse menar vi att målgruppen ska få 
en inblick i den rikedom utomhusmiljön besitter och de enorma möjligheter till lärande som 
finns där. Vi önskar även att blivande förskollärare och verksamma pedagoger i förskolan ska 
få inspiration till att använda utomhusmiljön som ett rum för lärande. Vi är så glada att vi som 
blivande förskollärare fått ta del av både förskollärarnas kunskap och kompetens och också 
förskolebarnens intressanta, spännande och givande svar på våra frågor kring utomhusmiljöns 
betydelse för lärandet, vilket har lett till att vi utvecklas i vår blivande profession som 
förskollärare.

5.4 Fortsatt forskning
Vår studie har gett oss många olika funderingar och tankar som vi gärna skulle vilja 
vidareutveckla och studera vidare genom fortsatt forskning. Det skulle vara intressant att veta 
mer om hur man kan öka barnens medvetenhet om sitt eget lärande utomhus. Vidare skulle 
det vara intressant att se fortsatta studier kring hur barnen påverkas av utomhusvistelsen på 
längre sikt, till exempel genom att jämföra olika förskolor där barnen i varierande grad vistas 
utomhus. Ytterligare en intressant aspekt på utomhusvistelse är de i dagens samhälle så 
aktuella ”Ur- och Skur-förskolorna”, vilka vi gärna skulle önska ingick i en sådan studie.  
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Bilaga 1 

Frågor till intervjuerna med förskolebarnen

1. Vad brukar du göra när du är utomhus?

2. Vad tycker du att du lär dig av det du gör utomhus?

3. Kan du lära dig något annat utomhus, i så fall vad?

4. Varför tror du att ni är utomhus på er förskola?

5. Finns det något som du skulle vela lära dig när du är utomhus, som du inte redan kan?

6. Finns det något som skulle kunna göra att du lärde dig ännu mer av att vara utomhus? 

Varför skulle du lära dig mer av det?
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Frågor till intervjuer med förskollärarna

1. Vad anser du om sambandet mellan utemiljön och barnens lärande?

2. Vilket förhållningssätt har du till utemiljön på er förskola?

3. Hur skapar ni en utomhusmiljö som stimulerar barnens lärande?

4. Är det en medveten tanke hos er att barnen ska lära sig något av det ni gör utomhus?

5. Vad brukar ni göra tillsammans med barnen när ni är utomhus?

6. Vilket lärande tycker du det bidrar det till?

7. Anser du att utomhusmiljön är ett läranderum på samma sätt som inomhusmiljön? 

Motivera.

8. Om du hade möjlighet att förändra er befintliga utomhusmiljö för att öka barnens lärande 

hur skulle du då göra?


