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Abstrakt 
 
Denna rapport är resultatet av en studie vars syfte var att beskriva förskollärares intentioner 
med barnens utomhusvistelse. Undersökningsmetoden är kvalitativa intervjuer med fem 
verksamma förskollärare. Resultatet redovisas i olika kategorier som framkom i 
databearbetningen av intervjuerna. Våra frågeställningar var vilka pedagogiska samt omsorgs 
intentioner förskollärare hade med barnens utomhusvistelse? I vår studie har vi kommit fram 
till att omsorg och pedagogiska intentioner går hand i hand och det är mycket tack vare att 
förskollärarnas intentioner med utomhusvistelsen precis som i all övrig verksamhet är 
fostrande. Vi har också sett att barngruppens storlek har betydelse för hur utomhusvistelsen 
gestaltas.  Omsorg och pedagogik samspelar med varandra utifrån barngruppens storlek och 
förskollärarnas syfte.  

 
Nyckelord: omsorg, pedagogik, intentioner, utomhusvistelse, förskollärare. 

 
 



Förord 
 
Vi vill först och främst tacka de förskollärare som ställt upp på våra intervjuer, det är tack 
vare ert stora kunnande som intervjuerna gett oss ett resultat, utan er hade det aldrig gått. Vi 
vill även tacka våra handledare för all kritik som hjälpt oss att komma vidare i studiens 
genomförande. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott och roligt samarbete. 
 
 
Piteå 2008                                           Piteå 2008 
 
Maria Jonsson                                     Erika Öhman 
 

    

    
    

Hela kroppen behövs för att läraHela kroppen behövs för att läraHela kroppen behövs för att läraHela kroppen behövs för att lära    
    

Ögon kan se, öron kan höra  
men händer vet bäst hur  

det känns att röra. 
Huden vet när någon är nära 

hela kroppen behövs för att lära. 
Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 

men benen vet hur det är att gå. 
Ryggen känner hur det är att bära, 
hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi skall lära oss något om vår jord, 
så räcker det inte med bara ord, 
vi måste få komma den nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 
                                      Okänd författare.
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Inledning 
 
Vi har under vår utbildning mot lärare för tidigare år tillsammans läst inriktningen Barn, lek 

och lärande. Vi fick där upp ögonen för det lekfulla lärandet som sker genom inlärning via 
sinnen. Detta gjorde oss nyfikna på Dewey´s filosofi ”learning by doing”, som utvecklats till 
ett intresse för förskolans utomhusvistelse. För den sakens skull är vi inte några 
utomhusfantaster som kämpar för att all verksamhet i förskolan ska ske utomhus. Vi påstår att 
inomhusrummet och utomhusrummet inte kan ställas mot varandra, de är olika och har olika 
egenskaper. Däremot är det utomhusrummet som kommer att belysas i vår studie.  
 
Att vara ute är något som vi från barnsben älskat att vara. Vi befann oss ute hela dagar för att 
sparka boll, bygga kojor eller bada. Den friska luften, solen och ljuset gjorde att energiflödet 
låg på hög nivå och att ett intresse för att vara ute grundades.  Granberg (2000) berättar att en 
förutsättning för barnens lärande är att de känner en trygghet i utomhusvistelsen. Detta går 
ihop med förskolans uppdrag. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) (1998) står det att 
”förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet”. (s.8) Vi funderar då på vilka pedagogiska respektive omsorgs 
intentioner som förskollärarna har med barnens utomhusvistelse. Är intentionerna separerade 
eller samspelar de med varandra?  
 
Skolverket (2004) har studerat hur förskollärarna förhåller sig till läroplanen gällande omsorg 
och pedagogik, resultatet visar att det finns olika tankar kring detta. Den generella tanken är 
att omsorg och pedagogik hör ihop och förutsätter varandra. Vi har båda under vår 
lärarutbildning och verksamhetsförlagda utbildning (Vfu) funderat kring utomhusvistelsens 
betydelse. Erfarenheterna är att man i förskolan bedriver stora delar av verksamheten 
utomhus. Bergholm (2006) menar att barnen blir piggare och gladare ute samtidigt som 
kunskaperna förankras i verkligheten. Utomhusvistelsen främjar på så vis barnens utveckling 
och lärande samtidigt som studier påvisar utomhusvistelsens positiva effekter på hälsa och 
välbefinnande. Szczepanski och Nelson (2003) presenterar utifrån sin studie att ett medvetet 
bruk av utomhusvistelsen gör att koncentrationsförmågan stärks och minneskapaciteten ökar. 
Idag har förskolan tydliga traditioner att vistas ute men att kunskap om varför och hur man 
bedriver den pedagogiska verksamheten saknas, framhåller Szczepanski (2005). Detta leder in 
oss på vilka intentioner förskollärarna har med barnens utomhusvistelse.  
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Bakgrund 
 
 

Begreppsförklaring 

Innan vi börjar vill vi förklara några ord nedan för att underlätta rapportens innehåll: 
 
Fostran avser vi är vilka värderingar, vanor och mönster som vi får av vår omgivning. Allt 
som formar oss som personer anser vi är fostran.  Dessutom är fostran en process som sker 
hela tiden. Allt vi upplever formar oss på ett eller annat sätt och det är därför som vi 
tillsammans med Skolverket (1999) vill lyfta att all verksamhet är fostrande i någon mening.   
 
Omsorg avser vi handlar om hur vi tar hand om, vårdar och visar omtanke mot någon eller 
något. Vi håller med Johansson och Pramling Samuelsson (2001) som belyser att omsorg 
handlar om att man bryr sig om någon eller något sett ur ett omvårdande perspektiv där man 
delger sin omtanke.  
 
Lärande avser vi handlar om vilka kunskaper vi tillgodogör oss.  
 
Pedagogiska intentioner med utomhusvistelsen handlar om varför man väljer att gå ut ur ett 
lärande och fostrande perspektiv. 
 
Omsorgs intentioner handlar om varför man väljer att gå ut, sett ur ett omsorgs, vårdande 
och fostrande perspektiv 
 
 

Förskolans verksamhet  
 
I Statens Offentliga Utredningar (SOU 1997:157) framkommer att det var omsorgen som 
tidigare upptog den större delen av verksamheten, dock har de pedagogiska intentionerna 
funnits med lika länge. Både Orlenius (2001) och Skolverket (2004) påpekar att förskolans 
verksamhet redan på 1970-talet jobbade för att föra samman begreppen omsorg och 
pedagogik. Under denna tidsepok växte förskolans verksamhet och ökade till antalet. 
Diskussionerna om att förskolan skulle ha en egen läroplan startades och SOU (1997:157) 
betonade i sitt förslag till läroplanen för förskolan att verksamheten har en betydelsefull roll 
för barnens utveckling och lärande: 
 

För barn som får stimulans att utveckla ett rikt språk under förskoleåren, underlättas den 
senare läs- och skrivutvecklingen. Det är svårt att senare kompensera vad som brustit 
under de första viktiga barnaåren. Därför har förskolan stor betydelse för utveckling och 
växande och för att ge barnen den nödvändiga grunden för fortsatt lärande. (SOU, 
1997:157, s.194-195) 

 
Miljön i förskolan är den viktigaste komponenten när det gäller barnens utforskande och 
lärande framhåller Granberg (2000). Vidare menar Granberg att miljön kan inbjuda barnen till 
aktiviteter och utforskande som leder till lärandesituationer. Detta framkommer i Lpfö98 
(1998) där det står att ”verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus”. (s.10) Vidare kan man läsa om att 
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förskollärarna ska arbeta ”för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande” (s.13) 
samtidigt som barnen ska erbjudas ”en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.” (s.13) 
Granberg (2000) påpekar vidare att miljön inte behöver bestå av en stor skog för att barnen 
ska kunna utforska och upptäcka exempelvis fågelspår. Det räcker med att vistas utomhus och 
förskolegården kan vara en outforskad källa i sig.  
 
I sin avhandling har Mårtensson (2004) studerat barnens lek i utomhusmiljö och resultatet 
visar att förskolegårdens utformning styr barnens rörelsefrihet och vad de leker vilket i sin tur 
påverkar barnens motoriska och sociala utveckling. Mårtensson menar att utomhusleken 
handlar om sinnlig kontakt med omgivningen samt rörelse, därför krävs rejäla ytor och ett 
intressant innehåll på förskolegården.  
 
Förr gjordes mer utflykter med barnen anser Grahn (2007) än vad man gör i dag. Detta beror 
på stora barngrupper i förhållande till personalstyrka, vilket gör att förskolegårdens 
utformning har en stor betydelse för barnen. Detta har Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson 
och Ekman (1997) studerat då de genomförde en studie där resultatet visade att barn som har 
möjlighet att nyttja en varierande utomhusmiljö inte bara utvecklar motoriken utan samtidigt 
stärker koncentrationsförmågan. Dessutom kunde man se att barnen i den naturlika miljön var 
friskare än barn i den mindre naturlika omgivningen. Författarna menar att det är den friska 
luften, de stora ytorna och möjligheten att vara ensam som är det bidragande orsakerna till 
den positiva effekten av utomhusvistelsen.  
 
Grahn (2007) säger att för lite dagsljus kan vara skadligt och uttrycka sig i form av trötthet, 
humörförändringar, småväxthet samt att dygnsrytmen påverkas negativt. Idag ligger det ett 
stort ansvar på förskolan att ta vara på utomhusvistelsen vilket Nyhus Braute och Bang (1997) 
trycker på, som vidare pekar på forskning som visar att barn ofta spenderar sin tid inomhus 
med vänner. Vidare framför författarna att det är svårt för många föräldrar att få tiden till att 
räcka till, det är mycket som ska göras och helgerna spenderas med att fixa och dona med det 
man inte hunnit under veckorna.  
 
 

Förskolans omsorg, fostran och lärande 
 
Den svenska förskolan utmärker sig i den betydelsen att de vill förena omsorg och pedagogik 
menar Johansson och Pramling Samuelsson (2001). Vidare framhåller författarna betoningen 
som finns i läroplanen om att omsorgen och pedagogiken i förskolan ska samspela med 
varandra och bilda en helhet.  Den svenska förskolans strävan att förena dessa begrepp är 
något som Johansson och Pramling Samuelsson (2001) står bakom, dock har de kunnat se 
attityder som tyder på att omsorgen och pedagogiken går isär. Författarna menar att man 
kunnat se skillnader i personalens arbetsuppgifter beroende på utbildning. Personal med olika 
utbildningar har tagit hand om olika områden då det gäller omsorg och pedagogik. 
Barnskötare har fått ta ansvar för de yngre barnen där mer omsorg och omvårdnad krävs 
medan förskollärare har ett pedagogiskt ansvar över de äldre barnen. Detta kan ses som att de 
med högre utbildning prioriteras till de äldre barnen som är mer inriktade på en pedagogisk 
verksamhet och de med lägre utbildning får ta hand om de yngre barnen som kräver mer 
omvårdnad. Däremot så ser Johansson och Pramling Samuelsson även att omsorgen kan ske 
ur ett pedagogiskt perspektiv då omsorgen sker i ett samspel mellan den som behöver 
omvårdnad och den som ger omvårdnad. Omvårdnaden handlar således om att fostra och 
vårda i ett samspel mellan förskollärare och barn. 
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Den svenska förskolan är enligt Grimlund (2005) en förebild ute i Europa vilket vi 
medborgare borde vara stolta över. Grimlund lyfter att man ute i Europa är imponerade över 
hur vi i Sverige lyckas förena omsorg och pedagogik ”educare”, till en helhet. Smith (1996) 
framhåller att begreppet ”educare” kommer från Storbritannien där man plockat fram 
konceptet för att namnge den svenska kombinationen. Smith (1996) menar att begreppet 
”educare” är viktigt när det gäller småbarn eftersom det utmanar den traditionella 
uppfattningen om att fostrande, lärande och omsorg är separata komponenter i barnens 
livsvärld. Förr ansåg man att fostran och lärande var inriktade till barn från fyra år och äldre, 
medan omsorgen var viktig för barn under tre år. Smith (1996) och Orlenius (2001) anser att 
begreppen omsorg, fostran och lärande samspelar med varandra och utgör en helhet i 
verksamheten. Vidare anmärker Smith (1996) att begreppet ”educare” bekräftar att det inte 
finns en meningsfull skillnad mellan de olika begreppen. Detta då barnen enligt Smith inte 
kan ägna sig åt kunskap i någon form om de vistas i en miljö där deras fysiska och 
emotionella behov inte tillgodoses. Smith menar att barnens utveckling och lärande främjas 
om de vistas i en trygg och kärleksfull miljö.   
 
I Lpfö98 (1998) står det skrivet att verksamheten ska ”erbjuda barnen en god pedagogisk 
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”. (s.8) När den första läroplanen 
för förskolan kom 1998 hade regeringen uppmärksammat att verksamheten skulle omfatta 
både omsorg och lärande. Synen på förskolans uppdrag är enligt forskning utförd av 
Skolverket (2004) att begreppen bildar en helhet då de hör ihop och förutsätter varandra. 
Orlenius (2001) har tidigare tillsammans med Smith (1996) påpekat detta. Skolverkets (2004) 
studie omfattade intervjuer med ledningsansvariga, förskolechefer och förskollärare om hur 
de ser på förskolans uppdrag och relationen mellan omsorg, fostran och lärande. Svaren visar 
att synen på förskolans uppdrag kommer från en lång förskoletradition där man ser omsorgen 
och tryggheten som en förutsättning för lärandet:  
 

Omsorg, fostran och lärande går in i varandra. Ger man barnen omsorgen så ger det en 
grund för lärandet, då blir man trygg och kan lära sig vidare. Fostran går in i de dagliga 
sakerna man gör, att barnen är med och gör saker, så allt går in i varandra. (Skolverket, 
2004, s.101) 

 
Orlenius (2001) lyfter att fostran och pedagogik är begrepp som hör ihop: 

 
Pedagogik brukar i ordböcker definieras som utbildning, fostran och undervisning. 
Fostran är, enligt min uppfattning, en del av pedagogiken: Pedagogik är fostran och 
fostran är en del av pedagogiken. (s.69) 

 
Att se begreppen omsorg, fostran och lärande som en helhetssyn är djupt förankrade i 
Lpfö98´s (1998) formuleringar. Samtidigt betonas det pedagogiska uppdraget då förskolan 
ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Skolverket (2004), Smith (1996) och Orlenius 
(2001) anser att begreppen lärande, fostran och omsorg är begrepp som fungerar i symbios. 
De förutsätter varandra och det ena utesluter inte det andra. Skolverket (2004) poängterar att 
förskolan har som syn att se barnens utveckling som en helhet, barnens utveckling fungerar i 
ett samspel och förutsätter varandra. Det går inte att skilja på exempelvis den språkliga och 
sociala utvecklingen utan de fungerar i ett samspel.  En annan viktig syn i förskolan som 
Skolverket lyfter är att lärandet är en process som sker kontinuerligt i alla sammanhang.  
 
Från Skolverkets (2004) undersökningar ses en sammanhängande syn på förskolans uppdrag 
som innebär att omsorg, fostran och lärande hör ihop och förutsätter varandra. Förskollärarna 
kan därför ses som bärare av ”educare-conceptet”, som Smith (1996) ovan beskrivit. Från 
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Skolverkets (2004) resultat ser man också att förskolan ligger i en brytningstid då det gäller 
synen på uppdraget som förskolan har. I och med läroplanens införande har synen förändrats 
från att omfatta omsorg till att lyfta fram det pedagogiska uppdraget menar Skolverket. Detta 
betyder inte att uppdraget inte handlar om omsorg längre utan det innebär att det pedagogiska 
uppdraget har blivit mer uppmärksammat. Uppdraget tonas idag mer mot lärande, ett exempel 
som nämns av Skolverket (2004), ”Sen kan man ju se om man tittar på de sista åren så är det 
naturligtvis klart att det är en förskjutning mer mot lärandet, där det mer talades om omsorgen 
tidigare”. (s.101) 
 
Skolverkets (2004) undersökning visar att kraven på förskolan har ökat i och med läroplanens 
införande. Läroplanen gjorde att medvetenheten om förskolans pedagogiska uppdrag belystes 
och dess betydelse för det livslånga lärandet. Från undersökningen framkommer dock att 
lärandet kan preciseras på olika sätt då synen på lärandet är ny vilket innebär att verksamheten 
idag ska utgå från barnens initiativ och intressen.  
 

Uppdraget har inte förändrats för småbarn det är mycket omsorg och trygghet. I lärandet 
har vi förändrats i och med att man tittar mer på var barnen är idag och vad de vill, istället 
för vad vi vill. Det har blivit tydligare med läroplanen. (Skolverket, 2004, s.102) 

 

Ur resultatet från Skolverkets (2004) undersökning framgår även att det finns en skillnad i 
balansen mellan omsorg och lärande i förhållande till barnens ålder. När barnen är små 
handlar det mer om omsorg för att sedan övergå mer mot lärande. Helheten i förskolans 
uppdrag handlar dock om att förankra goda värderingar och social fostran:  
 

Det beror på hur du menar med lärandet. Jag tror tyngdpunkten ligger på social fostran i 
förskolan. Att lära sig umgås i grupp. Att ta ansvar för sina handlingar. Den sociala biten 
är väldigt viktig för alla. Barnens lärande är inte skolämnen utan vad lär sig barnet, hur 
gör det det och vad kan det nu som det inte kunde förut. Men man lär sig mycket, 
forskande osv. Traditionellt lärande såklart, men annars är det egen utveckling det 
handlar om. Det är svårt att mäta. (Skolverket, 2004, s.103) 

 
Från citatet ovan framgår att all verksamheten i förskolan kan ses som fostrande som 
även Skolverket (1999) påpekar.  
 
 

Trygghet och trivsel i utomhusvistelsen 
 
För att vistas i naturen och trivas anser Hedberg (2004) att det grundläggande steget (figur 1) 
är att barnen lär sig vara i naturen och att njuta av den. När det grundläggande steget är 
uppfyllt så kan barnen se och upptäcka naturen och ta emot intryck från omgivningen. 
Upptäckarglädje väcks och alla sinnen får utrymme vid bearbetningen av det upplevda. Det 
handlar som Johansson (1990) påstår om att lära känna naturen med alla sinnen då det är en 
förutsättning för att senare kunna ta till sig kunskap om den. Kunskap som vi upplever genom 
våra sinnen menar Johansson är tydlig, lätt att uppfatta och sätter sig kvar i minnet.  Det tredje 
steget Hedberg (2004) tar upp är att barnen förstår sammanhangen i naturen. Barnen kan då 
själva drar slutsatser av vad de har lärt sig vid tidigare steg. Det fjärde steget handlar om att 
förstå hur människan påverkar naturen. Här belyser man inte bara de negativa effekterna, 
exempelvis växthuseffekten utan även positiva effekter som gynnar djurlivet. Det omfattar 
även hur människan påverkat miljöns utseende.  
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Det sista steget handlar om hur barnen lär sig att ta ställning och påverka miljön. Hedberg 
(2004) poängterar att tanken med dessa fem steg är att man tillgodogör sig kunskaperna om 
naturen. Detta sker bäst genom att klättra nedifrån och upp (figur 1) och att man inte tillfullo 
kan tillgodogöra sig ett steg om man inte först befäst kunskaperna från stegen under. 
 
 

 
  
Figur 1: Hedberg´s pyramid. (Hedberg, 2004, s.68) 
 
Precis som Hedberg, säger Nyhus Braute och Bang (1997) att ett intresse för naturen skapas 
bäst genom positiva upplevelser där barnen är aktiva. Utomhusmiljön erbjuder barnen 
variation av svårigheter och utmaningar och barnen kan utifrån egna förutsättningar välja vad 
de utvecklar. Lpfö98 (1998) betonar att det är förskolans uppgift ”att varje barn får möjlighet 
att utvecklas efter sina förutsättningar”. (s.8) 
 
Utomhusvana skapas enligt Nyhus Braute och Bang (1997) genom kontinuerliga besök i 
naturen under alla tider på året. Det positiva med att återkommande besöka samma 
naturområde är att barnen får uppleva olika skillnader i temperatur, ljus och väder som de fyra 
årstiderna erbjuder. För att trivas i naturen och känna trygghet krävs det att man vistas i den 
kontinuerligt anser författarna. Johansson (1990) påpekar också detta fenomen och menar 
vidare att naturkänslan inte grundas från barnsben som förr i tiden utan den får barnen oftast 
genom TV och böcker. Inget av detta kan barnen tolka om de inte själva fått uppleva naturen i 
verkligheten. Att förstå naturen handlar inte bara om kunskap, det handlar om känsla för 
naturen fortsätter Johansson (1990). Författaren lånar Piagets uttryck all kunskap där hjärtat 

inte finns med är värdelös kunskap. Johansson fortsätter beskriva att när hjärtat är med kan 
man få barnen att tycka om naturen så att de vill visa hänsyn och vara med att vårda den.  
 
Eftersom många barn saknar utevana påpekar Nyhus Braute och Bang (1997) att det är viktigt 
att förskollärarna reflekterar över barnens relation till naturen före planering av 
utomhusvistelsens utformning. Utomhusvistelsen utvecklar en vana vid att vara ute och ett 
ansvar för det som växer och lever, Lpfö98 (1998) skriver att ”förskolan skall medverka till 
att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin 
delaktighet i naturens kretslopp” (s.10) samt utvecklar förståelse och ”respekt för allt levande 
och omsorg om sin närmiljö”. (s.11) Nyhus Braute och Bang (1997) har en filosofi som går ut 
på att det man tycker om vill man skydda och bevara. Det gäller att skapa en trygghet i 
utomhusvistelsen, därför har förskollärarna ett stort ansvar att också ta med barnen ut i 
naturen och ha roligt. För att barnen ska kunna ta till sig ny kunskap är tryggheten en 
förutsättning anser Granberg (2000). 



 
 

11 

Lärande i utomhusvistelsen 
 
Redan för flera hundra år sedan fanns det teorier kring barnens lärande i utomhusmiljö menar 
både Brügge, Glantz, Sandell (2007), Dahlgren och Szczepanski (1997). Vidare skriver 
författarna, att redan på de gamla grekernas tid sa naturfilosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) 
att det var i verkligheten man lärde sig. Filosofin utgick från att det var genom sinnena och 
erfarenheterna av verkligheten som inlärningen skedde. Författarna fortsätter med Johann 
Amos Comenius (1592-1670) som förespråkade en autentisk miljö för ett konkret lärande, 
mottot var att ”gå ut för att lära in, gå in för att lära ut”. Comenius såg skolträdgården som en 
metafor för ett konkret lärande och ansåg det vara viktigt att öva upp sinnena för att sedan 
befästa kunskapen. Det finns enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) många förskolor som 
jobbar efter uttrycket ”att lära in ute”.  
 
Brügge, Glantz och Sandell (2007) och Dahlgren och Szczepanski (1997) fortsätter berätta att 
det var Jean Jacques Rousseau (1712-1784) som betonade att barn måste möta verkligheten i 
sin uppväxt och att leken i första hand stimulerar lärandet men även det sinnliga 
erfarenheterna. Den första inlärningen sker genom våra fötter, händer och våra ögon och det 
kan inte ersättas av några böcker. Vidare poängterar författarna om Johann Heinrich 
Pestalozzis (1746-1827) inställning till att inlärningen måste beröra huvudet, handen och 
hjärtat för att barnen ska lära in.  
 
Brügge, Glantz och Sandell (2007) berättar vidare om Fredrich Fröbel (1782-1852) som under 
första halvan av 1800-talet påpekade att om man vill att barnen ska älska och uppskatta 
naturen så måste barnen få vistas i den. Författarna nämner andra pedagoger som har betonat 
betydelsen av kontakten med utomhusrummet: Ellen Key (1849-1926), Maria Montessori 
(1870-1952), Célestine Freinet (1896-1966) som samtliga lyfter fram sinnena och vikten av 
att uppleva för att lära. Utomhusrummet blir då en viktig del av lärandemiljön, då det finns 
mycket kunskap att hämta. Senare var det John Dewey (1859-1952) som poängterade vikten 
av verklighetsanknytning i lärandeperspektivet precis som de tidigare pedagogerna har 
presenterat. Brügge, Glantz och Sandell (2007) berättar vidare om Dewey´s uttryck ”learning 
by doing” som är att föredra, där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop. Kunskap 
måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning, det är själva utgångspunkten i 
utomhusvistelsen, själva lärandet blir den direkta upplevelsen.  
 
Syftet med utomhusvistelsen är enligt Szczepanski (2007) att skapa inlärningssituationer 
genom närmiljön, det handlar alltså om att lära in ute. Att arbeta i utomhusvistelsen är enligt 
Brügge, Glantz och Sandell (2007) utgångspunkten i själva lärandet. Man arbetar medvetet 
med den direkta upplevelsen som gör att man förstår ”med hela kroppen” men det är även 
viktigt att inte glömma att reflektera över vad man lärt och känt. Brügge, Glantz och Sandell 
tycker att utomhusvistelsen ska vara ett komplement till den traditionella pedagogiken där 
lärandet oftast sker inom fyra väggar. Därför bör man också som förskollärare flytta ut 
verksamheten som Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) poängterar, då kan 
förskolläraren använda sig av förskolegården och omgivande natur.  
Vi har tidigare kunnat läsa om vikten av att involvera sinnena i upplevelsen för att lära in. Ur 
och skurs grundare Drougge (2002) anser att det är nödvändigt att vara utomhus för att ge vår 
hjärna den stimulans som den behöver. Drougge (2002) berättar om hjärnforskaren David 
Ingvar som poängterar att vi behöver stimulera våra hjärnor, detta gör vi bäst genom att vara 
utomhus då miljön stimulerar alla våra sinnen. Detta leder till att tillväxten i våra hjärnceller 
påverkas positivt då de är beroende av denna stimulans. David Ingvar fortsätter förklara att de 
spår som ristas i hjärnan i åldern tre till sex år finns kvar resten av livet och de starka 
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upplevelser som barnen får i naturen kommer därför att ha avgörande betydelse för deras 
inlärning. Nyhus Braute och Bang (1997) belyser också att de sinnesintryck man får i åldern 
tre till sju år organiserar hjärnan som bäst. Genom rörelse och sinnesintryck som barnen får i 
denna ålder lär sig barnen att automatisera sina rörelser. Ifall inte denna automatisering sker 
så kan barnen få inlärningsproblem då barnens viljekraft istället måste styra rörelserna. Vidare 
poängterar författarna att barnens utveckling måste ses som en helhet. Granberg (2000) 
betonar att vid utomhusvistelsen får barnen uppleva med alla sinnen vilket gör att barnen lär 
sig genom att använda hela kroppen. Brügge, Glantz och Sandell (2007) framhåller att 
utomhusvistelsen ska vara ett lustfyllt lärande där alla sinnen används för att lärandet ska ske 
effektivt. 
 
 

Utomhusvistelsens betydelse för barnen 
 
Utomhusvistelsen har en miljö som stimulerar till mer inlevelseförmåga och fantasi än vad 
inomhusmiljön erbjuder hävdar Drougge (2002). Utan inlevelseförmåga och fantasi kan inte 
nya vetenskapliga framsteg göras. Ofta när verksamheten flyttas till skogen börjar barnen 
leka, leken kan sedan övergå till ett utforskande arbete. Det gäller att förskolläraren fångar 
lärandetillfället i flykten menar Drougge. Leken är en viktig kunskapskälla framför Granberg 
(2000), under leken utforskar, bearbetar och experimenterar barnen med allt i sin omgivning. 
Det ger barnen erfarenheter av och kunskaper om hur allt ser ut och hänger ihop, det skrivs 
även fram i Lpfö98 (1998): 
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens 
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet 
kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter. (s.9) 

 
Granberg (2000) betonar att som metod bör den fria leken inte underskattas, det är genom den 
fria leken såväl som vid pedagogiska aktiviteter som barnen utvecklas motoriskt, kreativt, 
socialt, känslomässigt, intellektuellt och språkligt. Lpfö98 (1998) lyfter också leken som 
metod som bör användas medvetet för att främja varje barns utveckling och lärande. 
 
Brügge, Glantz och Sandell (2007) säger att lärandet sker utifrån de tidigare erfarenheterna 
som barnet har. Därför gäller det att utforska vad barnen redan kan för att utmana till fortsatt 
lärande. I samspel med varandra och sin omgivning lär sig barnen och därför kan lärandet ses 
som en social process. Barnen lär sig dessutom på olika sätt och därför kan arbetssättet vara 
avgörande om man ska nå till alla menar författarna. Skolverket (2005) påstår att leken utgör 
grunden i barnens utveckling och lärande. Förskollärarnas uppgift blid då att erbjuda barnen 
tid, rum och material som barnens lek kan utgå från. Verksamheten ska även planeras så den 
innehåller upplevelser som stimulerar fantasin. Skolverket (2005) menar att leken därför bör 
användas som metod i verksamheten vad gäller barnens utveckling och lärande. 
 
Lärandet som sker utomhus är enligt Szczepanski (2007) beroende av ett komplicerat samspel 
mellan lärandemiljön, aktiviteten, det sociala samspelet i den stora och lilla gruppen, 
personlig och social utveckling samt hur vi mår i vår lärandemiljö. Författaren säger vidare att 
hälsan omsluter allt och är en avgörande roll för vårt välbefinnande och vår vilja att lära.  Om 



 
 

13 

hälsan är bra är det mer gynnsamt för lärandet anmärker Szczepanski (2007) samtidigt som 
det påverkar minneskapaciteten, motivationen och lusten att lära.  
 
Johansson (1990) hävdar att barn har behov av frisk luft och fria ytor att röra sig på, mer än 
vad vi vuxna vanligtvis tar hänsyn till. Barn behöver röra på sig på ett ojämnt underlag för att 
träna och utveckla sina kroppsmuskler. Utomhusvistelsen ger inte bara barnen en sund livsstil 
och förhållningssätt till naturen, utan tränar och utvecklar hela kroppen. Drougge (2002) anser 
också att frisk luft och ljus ger barnen förutsättningar för utveckling och lärande då det ger 
energi.   
 
Genom utomhusvistelse utvecklar barnen sin kreativitet, nyfikenhet och samarbetsförmåga. 
Szczepanski (2005) menar att alla barn växer i en fysisk miljö då utomhusvistelsen ständigt 
utmanar till utveckling. Slutsatsen är att alla barn mår bra av utomhusvistelse och Szczepanski 
ställer sig frågande till varför förskollärarna inte förändrar sitt sätt att se på lärande. I 
Skolverket (2004) framgår att sättet att se på lärandet har genomgått en förändring. Sen 
läroplanen kom har lärandet blivit mer belyst än innan då omsorgen upptog den största delen 
av verksamheten. 
 
Med utgångspunkt från intervjuer och annan dokumentation om utomhusvistelse uttrycker 
Bergholm (2006) att de flesta lärare anser att det finns många möjligheter med 
utomhusvistelsen. Barnen lär sig att samarbeta, de blir pigga och glada samtidigt som de 
teoretiska kunskaperna omsätts till verkligheten menar Bergholm. Detta kan förklaras genom 
att man förankrar kunskapen i verkligheten menar Granberg (2000). Det är lättare och mer 
förståligt att lära sig om exempelvis djur och växter som befinner sig i sitt rätta sammanhang. 
Utomhusmiljön ger dessutom upplevelser för alla sinnen. Utomhus kan barnen upptäcka och 
uppleva med sina sinnen och känna skillnad på torrt och fuktigt gräs, jämföra temperaturer i 
vatten samt smaka på olika bär. När förskolläraren dessutom är medupptäckare kan barnen få 
nya infallsvinklar i sitt lärande så att de sedan på egen hand kan upptäcka, se och förstå. Detta 
berättar Granberg är en möjlighet som utomhusvistelsen ger. Utomhusvistelsen ger aktiva 
barn som ständigt lär sig nya saker.  
 
En positiv sida av att vistas utomhus poängterar Drougge (2002) är att färre olyckor sker i 
utomhusmiljön än inomhus. Detta beror på att barnen lär sig sina begränsningar i 
utomhusvistelsen då de kan prova på och få en förståelse för hur högt de kan klättra och så 
vidare. Andra positiva effekter i utomhusvistelsen är att rörelse i ojämn terräng stärker 
muskulaturen och smidigheten. 
 
 

Förskollärarens uppdrag och roll i utomhusvistelsen  
 
Som tidigare sagts så är förskollärarens uppdrag från Lpfö98 (1998) att erbjuda barnen en 
”verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”. (s.8) Skolverket (2005) 
påpekar att när det gäller synen på barnens utveckling och lärande är det viktigt att 
förskolläraren återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn innebär för 
det dagliga arbetet i förhållande till läroplanen. Förskollärarna ska enligt Lpfö98 (1998) ta 
hänsyn till att barnen kommer från olika livsmiljöer och att barnens egna erfarenheter är 
grunden för hur de skapar förståelse, sammanhang och mening. Szczepanski (2007) nämner 
att det kan vara en stor utmaning för förskollärare att skapa kreativa lärandemiljöer för barnen 
som har olika kompetenser i naturen. Detta beror främst på att förskolläraren glömmer bort att 
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närmiljön är en kunskapskälla i sig. Lärandet och verkligheten har en tendens att delas upp, 
men genom utomhusvistelsen får barnen en möjlighet att praktisera sin kunskap uttalar 
Szczepanski (2007). 
 
Förskollärarens roll och betydelse i utomhusvistelsen är enligt Brügge, Glantz och Sandell 
(2007) att förskolläraren måste vara mer flexibel när det gäller val av miljö, kläder och 
planering, än vid inomhusaktiviteter. Skolverket (2005) menar att förskollärarna måste 
fundera kring sin egen betydelse och kontinuerligt ompröva sina ställningstaganden utifrån 
läroplanen. Medvetenheten om att förskollärarens förhållningssätt i verksamheten speglar sig i 
barnen då det gäller barnens utveckling, lärande samt barnens värderingar måste ligga till 
grund i förskollärarnas planering.  
 
I utomhusvistelsen bör förskolläraren enligt Granberg (2000) vara en medforskare, 
följeslagare och ledsagare som tillsammans med barnen utforskar masken ringlande eller den 
ihärdige myrans framfart. Granberg hävdar att förskollärarens roll kan sammanfattas med ord 
som leka, stimulera, samtala, uppmuntra, utforska, samspela, uppleva och upptäcka – allt 
tillsammans med barnen. Förskolläraren har en viktig roll som Lpfö98 (1998) betonar när det 
gäller att möta varje enskilt barn. Barnen ska möta förskollärare ”som ser varje barns 
möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 
barngruppen”. (s.9) Lärandet ska baseras såväl på samspel mellan förskollärare och barn som 
på att barnen lär av varandra anser Granberg (2000). Nyhus Braute och Bang (1997) anmärker 
att man ibland måste ställa sig frågande till om det är förskollärarnas inställning till att vara 
ute som räknas mest eller om det handlar om barnens önskan. Författarna anser att även om 
förskollärarna gör sitt bästa för barnen och lyssnar till deras önskemål så är det i slutändan 
förskollärarna som bestämmer utomhusvistelsens längd och utformning. 
 
Bergholm (2006) har utifrån sina intervjuer med lärare kommit fram till att begränsningarna 
lärarna ser med utomhusvistelsen är att barngrupperna är för stora och att det är för få vuxna. 
Lärare som inte hade naturen i närheten ser fler begränsningar än de som hade en bra och 
stimulerande närmiljö. Bergholm sammanfattar vidare att brist på tid och pengar samt lärarnas 
egen kunskap om utomhusvistelsen begränsar användningen. Att känna rädslan av att vistas i 
okänd miljö kan också vara en nackdel då barnens ovana att vara ute kan göra att de ofta är 
okoncentrerade och störande. Därför finns det många fördelar med att vänja barnen redan från 
förskolan vid att vistas och arbeta utomhus. Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att ett 
hinder med utomhusvistelse är att det kan vara brist på lämpliga områden eller att förskolans 
lägen inte passar syftet. De lyfter även som Bergholm (2006) att det förekommer brist i 
förskollärarnas utbildningsbakgrund.  
 
Det finns förskollärare som drar sig för de på- och avklädningar som utomhusaktivitet innebär 
vilket kan begränsa utomhusvistelsen hävdar Granberg (2000). Dessutom så gäller det att man 
som förskollärare har fått föräldrarna att förstå hur viktigt det är med rätt kläder till rätt väder. 
Vädret är vanligtvis inget hinder för utomhusvistelsen, däremot måste både kläder och 
utomhusvistelsens längd anpassas efter väderleken betonar Granberg. Brügge, Glantz och 
Sandell (2007) menar att om utomhusvistelsen ska bli en trevlig upplevelse så är 
förutsättningen att man är varm, torr och mätt.  
 
Szczepanski och Nelson (2003) kan i sin forskningsstudie påvisa positiva effekter av 
utomhusvistelse i ett avstressande syfte. Resultatet av forskningen visar att stressiga miljöer 
framkallar stresshormonet cortisol i blodet, vilket leder till att koncentrationen och 
minnesförmågan reduceras. Från studien framgick att de som medvetet jobbade i 
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utomhusmiljöer hade lägre stresshormoner än de som jobbade i inomhusmiljö. Av den 
anledningen framhåller Szczepanski och Nelson (2003) att utomhusvistelsen är en 
friskhetsfaktor som gynnar lärandet då det sker i en betydligt mer givande miljö. Szczepanski 
(2005) och Bergholm (2006) påvisar att dagens forskning och kunskap ökat medvetenheten i 
förhållande till hälsa och arbetsmiljö då det handlar om att arbeta och vistas utomhus i ett 
lärande perspektiv. Detta gör att det inte går att motiver varför man ska sitta stilla inne, när 
man kan lära ute.  
 
 

Syfte 
 
Syfte är att beskriva förskollärares intentioner med barnens utomhusvistelse. 
 
De frågeställningar som ligger till grund för vår studie är:  
Vilka pedagogiska intentioner har förskolläraren med barnens utomhusvistelse? 
Vilka omsorgsintentioner har förskolläraren med barnens utomhusvistelse? 
 
 

Precisering 
 
Vi vill vara tydliga med vårt syfte och därför valt att precisera så att inte missförstånd uppstår 
vad vi menar med de olika begreppen. Beskriva handlar om att vi vill berätta om 
förskollärarnas intentioner. Vad gäller intentioner avser vi förskollärarnas avsikter och mål 
med utomhusvistelsen. Pedagogiska intentioner är de fostrande och lärande intentionerna som 
finns i utomhusvistelsen. Omsorgs intentionerna berör de omvårdande och fostrande 
intentioner som finns i utomhusvistelsen.   
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Metod 
 
Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi använde oss av intervjuer som 
undersökningsmetod, detta föll sig naturligt då studien handlade om att beskriva 
förskollärarnas intentioner med barnens utomhusvistelse.  
 
 

Datainsamlingsmetod 
 
 

Kvalitativa intervjuer 

 
Den datainsamlingsmetod som användes var kvalitativa intervjuer. Valet att utföra kvalitativa 
intervjuer var ganska enkelt i förhållande till vår studies syfte. Vårt syfte med studien var att 
beskriva förskollärares intentioner med barnens utomhusvistelse och då var den kvalitativa 
intervjun en bra undersökningsmetod enligt Lantz (2007) som säger att kvalitativa intervjuer 
handlar om att få en djupare och större förståelse för det man studerar. Den kvalitativa 
intervjun kännetecknas av muntliga formuleringar enligt Backman (1998). Vi fick först 
information verbalt, den överförde vi till en text som vi sedan bearbetade och analyserade.  
Syftet med den kvalitativa undersökningen enligt Patel och Davidsson (2003) innebär att 
skaffa en djupare kunskap än du får vid användning av kvantitativa metoder. Vi valde därför 
den kvalitativa metoden då datainsamlingen gav öppna svar som lämnade utrymme för 
tolkning. 
 
Både Kvale (1997) och Trost (2005) hävdar att den kvalitativa forskningsintervjun används 
för att försöka beskriva specifika situationer och handlingsförlopp ur den intervjuades 
livsvärld. Det var just det som vi ville åt, det var inte allmänna åsikter som vi ville veta, utan 
vi ville veta just vad den specifika förskolläraren kände och tänkte, vilka erfarenheter den 
hade och hur den intervjuades föreställningsvärld såg ut. Backman (1998) menar att den 
kvalitativa studien riktar uppmärksamheten mot individen. Man frågar sig mer hur en individ 
tolkar sin verklighet i stället för att objektivt undersöka verkligheten. Detta gjorde att vår 
fokus låg på vad förskolläraren hade att dela med sig av, och det blev då lättare att bygga upp 
en trygg stämning i intervjun. Vi ville veta vad förskolläraren hade att säga och var 
intresserade av att föra ett samtal om förskollärarens intentioner. Enligt Kvale (1997) så kan 
den kvalitativa forskningsintervjun vara en positiv upplevelse för informanten och det är i 
praktiken ofta svårt att avsluta en sådan intervju. Både intervjuare och informant ska vara 
medskapare av ett samtal. Intervjun som datainsamlingsmetod var bra metod, där både bredd 
och djup kunde beaktas och analyseras därför passade metoden bra för vår studie.  
 
Som utgångspunkt inför våra intervjuer valde vi att förbereda en intervjuguide (bilaga 1). Vi 
valde att börja varje intervju med två inledande dynamiska frågor som inte presenteras i vårt 
resultat. Frågorna var, ”Vilken typ av utbildning har du samt hur länge har du varit verksam 
som förskollärare”. Sedan gick vi över till de tematiska frågorna som handlade mer om att 
förskolläraren berättade.   
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Kvale (1997) lyfter vikten av att ställa tematiska och dynamiska frågor. De dynamiska 
frågorna syftar till att skapa ett bra samspel mellan informanten och den som intervjuar medan 
de tematiska frågorna handlar om kunskapsinhämtning och då är mer relevanta för studiens 
syfte.  De inledande frågorna var för att skapa ett samspel mellan oss och förskolläraren, detta 
valde vi medvetet då de första minuterna enligt Kvale (1997) kan vara avgörande för hur 
öppen informanten tillåter sig vara under samtalet. Fortsättningsvis var det viktigt att vi 
skapade en god kontakt genom att aktivt lyssna, visa intresse samt förståelse och respekt för 
det förskolläraren hade att berätta. Därför blev det naturligt när vi övergick till mer tematiska 
frågor med följdfrågor och förtydligande. Vi ställde öppna frågor som gav ett stort 
svarsutrymme och därför blev det en låg grad av strukturering. Vid strukturerade frågor ger 
man enligt Patel och Davidsson (2003) informanten ett litet svarsutrymme, i de ostrukturerade 
frågorna är svarsutrymmet stort. Målet med intervjuerna var att förstå vad förskolläraren hade 
att säga och utifrån det ställa följdfrågor. Därför valde vi att ställa frågorna i den ordningen 
som föll sig bäst i det enskilda fallet och använde oss av låg grad standardisering. Patel och 
Davidsson framhåller att låg grad av standardisering och strukturering används i intervjuer när 
man önskar att göra en kvalitativ analys av resultatet.  
 
 

Inspelning av intervjuer 

 
Vi valde att spela in intervjuerna på en MP3-spelare och fördelarna med inspelning var enligt 
Trost (2005) att man inte behöver göra anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och 
svaren. Fördelen med detta var att man kunde lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger 
när man lyssnade av inspelningen. Nackdelar med att spela in enligt Trots (2005) är att det var 
tidskrävande att lyssna igenom och att detaljer som gester och mimik försvinner. Kvale 
(1997) trycker också på dessa punkter men påpekar att vid inspelningen så missar man ändå 
viktiga visuella aspekter som man kan fånga med videoinspelning, däremot så är 
databearbetningen via videoinspelning enormt tidskrävande och var en av anledningarna till 
att vi istället valde att spela in på en MP3-spelare. Den avgörande anledningen till att vi inte 
använde oss av videoinspelning var för att vi själva inte var förtrogna med denna metod och 
att den var för tidskrävande. Det skulle leda till att vi skulle känna oss obekväma i situationen 
och det skulle avspegla sig i vårt resultat. Därför valde vi istället att efter varje intervjutillfälle 
dokumentera egna tankar och reflektioner kring intervjun. Detta för att minnas dynamiken och 
klimatet i själva samtalet, då det kan påverka studiens resultat.   
 
För att testa vår studies metodupplägg valde vi att genomföra provintervjuer som Lantz 
(2007) förespråkar. Provintervjuerna flöt på bra och det var här vi upptäckte att det var bättre 
att använda sig av en MP3- spelare än bandspelare som inspelnings verktyg. Fördelarna vi såg 
var att ljudupptagningen blev bättre och att inspelningsverktyget var mindre och fokusen blev 
inte på den stora inspelningsapparaten utan på vi som medverkade i intervjun.  
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Forskningsetiska överväganden 
 
Under studiens genomförande har vi förhållit oss till Vetenskapsrådet (2002) fyra 
forskningsetiska principer. De fyra forskningsetiska principerna är informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebar att vi som forskare skulle 
informera undersökningsgruppen om vår studies syfte samt deras uppgift i vår studie. 
Informationen som vi lämnade omfattade alla de inslag som kunde tänkas påverka 
förskollärarnas villighet att medverka. Vid intervjutillfällets start upplyste vi förskolläraren 
om studiens syfte som var att beskriva förskollärares intentioner med barnens 
utomhusvistelse. Vi upplyste även att deltagandet var frivilligt och att medverkan kunde 
avbrytas. Detta informerade vi när vi hade vår första kontakt men även inledningsvis i våra 
intervjuer. Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan i studien och att de när som helst kan avbryta sitt 
deltagande utan efterverkningar.  Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, som innebär att 
alla personuppgifter och andra uppgifter som kan röja de deltagandes identitet behandlas så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Detta gjorde vi genom att vi använde oss av fiktiva namn på 
förskollärarna i vår bearbetning dock inte i vårt resultat. I resultatet ville vi inte som i 
intervjuerna lägga fokus på vem som sa vad utan vi ville visa vad de generella intentionerna 
undersökningens förskollärare hade. Därför valde vi att inte använda oss av fiktiva namn i 
resultatet.  Efter studiens avslut raderades inspelningar av intervjuerna detta också för att 
garantera att nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2002) presenterar och som innebär att de 
uppgifter vi samlat in endast får användas för forskningens ändamål.   
 
 

Undersökningsgrupp 
 
Undersökningsgruppen bestod av fem förskollärare från olika förskolor inom en medelstor 
kommun. Förskollärarna vara alla kvinnor som har varit verksamma mellan 8-23 år. Vilken 
kommun eller skola som undersökningsgruppen hade låg inte i fokus för vår studie, och för att 
kunna garantera vår undersökningsgrupps anonymitet så presenteras inte detta. Hur många 
informanter studien bör omfatta var ett problem som Kvale (1997) uppmärksammade oss på. 
Kvale hävdar att antalet informanter som behövs beror på studiens syfte och hur upplägget 
planeras. Risken med kvalitativa intervjuundersökningarna är att de antingen kan visas vara 
för små eller för stora. Vi valde därför i vår studie att intervjua tills vi nådde en 
mättnadspunkt. Kvale (1997) beskriver detta fenomen genom att nya intervjuer inte ger någon 
ny kunskap. Vi upplevde en mättnadspunkt efter fem intervjuer. 
 
Urvalet var på frivillighetsbasis men handplockat från oss, konkret vände vi oss till 
förskollärare som vi tidigare har jobbat med under enstaka dagar under korta vikariat.  
Informanterna som blev tillfrågade att delta i vår studie var alla utbildade förskollärare. Detta 
för att vi ville intervjua förskollärare som hade det pedagogiska ansvaret över verksamheten 
då vi själva som färdigutbildade lärare kommer att ha ett pedagogiskt ansvar.  
 
Första kontakten skedde genom telefonsamtal där vi presenterade oss och informerade om 
studiens syfte och intervjuns upplägg. Vi fick här klartecken att alla förskollärare var villiga 
att ställa upp och att inspelningen av intervjuerna var okej. Besöks datum bestämdes för att 
genomföra intervjuerna. 
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Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes under en fem dagars period på förskollärarnas arbetsplatser i ett 
ostört rum som valdes av den enskilde förskolläraren. Vi var båda två medverkande vid 
samtliga intervjuer, som genomfördes med varje enskild förskollärare i cirka 30-40 minuter. 
Före intervjutillfället bestämde vi vem av oss som skulle hålla i intervjun och den andre skulle 
vara mer observatör. Samtidigt tyckte vi att det var viktigt att vi alla tre var medskapare av 
samtalet men vi ville ändå ha en som ledde och ansvarade för samtalsinnehållet. Intervjuerna 
inleddes med att ge en kort presentation om syftet med vår studie samt att vi upplyste 
förskolläraren om att vi utgick från de fyra principer när det gäller forskningsetiska 
överväganden som Vetenskapsrådet (2002) presenterar. Intervjun löpte som ett samtal kring 
de frågeställningar (bilaga 1) som vi hade, detta innebar även att vissa frågor inte behövdes 
ställas ordagrant då följdfrågorna vid tidigare frågor täckt upp det tänkta området. Syftet med 
intervjuerna var att försöka förstå innebörden av vad förskolläraren hade att säga angående 
intentionerna med barnens utomhusvistelse. 
 
 

Databearbetning  
 
Analysmetoden som användes var – att skapa mening ad hoc, som Kvale (1997) presenterar 
som en av den vanligaste analysmetoden för kvalitativa intervjuer. Vi attackerade intervjuerna 
från olika håll för att skapa mening. Vi har efter varje enskild intervju satt oss ner och 
reflekterat enskilt kring det upplevda och sagda för att sedan diskutera tillsammans. Därefter 
lyssnade vi igenom inspelningarna och skrev ut dem ordagrant för att kunna göra upprepande 
genomläsningar. Nästa steg var att sammanställa och jämföra de olika intervjuerna för att 
sedan sammanställa till en helhet. Vi valde att kategorisera vårt resultat utifrån svaren som 
framkom i intervjuerna. 
 
Resultatet från våra intervjuer presenteras under rubriken resultat.  
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Resultat 
 
Nedan följer resultatet av intervjuerna med de fem förskollärarna. Utifrån databearbetningen 
av intervjuerna kom vi fram till olika kategorier kring förskollärarnas intentioner med barnens 
utomhusvistelse. Resultatet är en sammanfattning av det som framkom under de fem 
intervjuerna. Dessa kategorier är: Trygghet och trivsel, må bra, utveckling och lärande samt 
omsorg och pedagogik- hand i hand. 
 

 

Trygghet och trivsel  
 
Alla förskollärare hävdar att det är viktigt att skapa en vana för barnen att vara utomhus redan 
när de är små och se till att barnen känner trygghet och trivsel med att vistas ute. Samtliga 
förskollärare menar att man måste skapa en positiv bild av att vistas ute och att man måste se 
till varje barns behov, erfarenheter och förutsättningar. En förskollärare uttrycker att ”det är 
viktigt att man ser till varje barns behov, erfarenheter och förutsättningar och jobba utifrån 
dem med varje enskilt barn”. Förskollärarna påpekar att den nya tekniken såsom tv-spel och 
datorer gjort att vanor och livsmönster förändrats och en vana att vistas utomhus inte grundas 
från barnsben. En förskollärare uttrycker, ”Vi som jobbar i förskolan måste titta på barnen 
som är i gruppen då vi utformar verksamheten, idag är det datorer och dataspel som gäller på 
fritiden och det måste vi ha i åtanke”.  
 
Enligt förskollärarna så är deras uppgift att få alla barn att känna sig trygga och trivas 
utomhus. En viktig roll är att förskolläraren finns där för barnen och stöttar dem i 
utomhusvistelsen. Vidare påpekar förskollärarna att de flesta barn tycker om att vara ute men 
att det finns barn som inte tycker om att vara ute, detta gör att det blir extra viktigt att skapa 
en vana som innebär trygghet och trivsel för dessa barn. Det är viktigt att man medvetet 
jobbar med dessa barn tills de känner sig tillfreds med att vistas ute. En förskollärare säger att 
”det finns barn som måste vänjas vid att vara ute, det finns vissa som inte alls tycker om att 
vara ute, det kan bero på att de inte fått en positiv bild av vara ute, varken hemifrån eller från 
förskolan men generellt tror jag att de allra flesta barnen har roligt ute när de väl kommer ut”.  
 
För att kunna skapa utevana, trygghet och trivsel så anser förskollärarna att det är viktigt att 
man först och främst ser till att grundbehoven är tillfredställda, att barnen är varma, torra och 
mätta. Det är viktigt att barnens grundbehov uppfylls och att förskolläraren ser till att skapa 
förutsättningar för barnen. En förskollärare framhåller att ”vårt främsta uppdrag är att se till 
att barnen är trygga ute och för att barnen ska trivas ute måste de vara varma och torra”. 
Grundbehoven tillfredställs genom att förskolläraren hjälper barnen så att de är redo för 
utomhusvistelsen, detta görs genom att ge barnen hjälp och ge dem rätt förutsättningar för att 
trivas ute. En förskollärare säger att, ”en viktig del i vårt yrke är att se till att barnen är klara 
för att gå ut, att de har kissat, bajsat och att de har rätt kläder för att va ute”. 
 
Att lära barnen att trivas i naturen och känna trygghet gör man bäst genom att vistas i den, 
menar samtliga förskollärare. Utomhusvistelsen ska vara rolig och stimulerande för barnen så 
att barnens nyfikenhet väcks, på så sätt skapas ett fortsatt intresse för att vara utomhus. En av 
förskollärarna uttrycker att ”är man ute mycket så lär sig barnen att älska naturen och får ett 
naturligt förhållningssätt till naturen, det är själva grunden”.  Här kommer samtliga fem 
förskollärare in på sin roll som medupptäckare till barnen och på hur deras förhållningssätt till 
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att vara utomhus påverkar barnen. Bland annat framkommer det under intervjuerna att vuxnas 
förhållningssätt speglas i barnen, på så sätt att om en vuxen ”gnäller” på att det är kallt eller 
blött, så härmar barnen. En förskollärare berättar om ett tvärsom test som genomfördes på 
informantens förskola där de provade på att alltid när det regnade påpeka hur skönt det var att 
vara ute i regnet. Exempelvis om det började regna så blev förskollärarna glada och klädde sig 
och gick ut. Detta avspeglades genast i barnen som ville med ut och leka i regnet. Här menar 
förskolläraren att vi snabbt överför värderingar och attityder till barnen. 
 
 

Må bra  
  
Varför förskollärarna väljer att gå ut med barnen visar sig vara av olika anledningar i 
förhållande till syftet med varför man går ut. Förskollärarna medger att de ibland går ut bara 
för att gå ut, för att det är skönt att komma ut i den friska luften medan man andra gånger går 
ut för att ha planerade aktiviteter med barnen. En förskollärare berättar att ”ibland går vi ut för 
att vi har en planerad aktivitet, ibland går vi ut bara för att gå ut, det finns alltid en tanke med 
att gå ut men ibland handlar det om att vara ute för att det är skönt medan det ibland är utifrån 
ett lärande perspektiv”. Utifrån detta kan syftet med varför man går ut tolkas till att det alltid 
finns en medveten tanke med utomhusvistelsen men att tanken kan variera mellan omsorg och 
pedagogik. Svar som tyder på att man går ut med barnen av omsorgs skäl är, ”den friska 
luften och ljuset gör att barnen blir pigga och glada ute, det motiverar till att gå ut”.  
 
De må bra intentioner som förskollärarna har en gemensam åsikt om är att barnen blir pigga 
och glada och får mer energi av den friska luften och ljuset som utomhusvistelsen ger. Den 
friska luften är en energikälla. En förskollärare betonar att ”jag tycker att frisk luft för barnen 
är A och O för att de ska fungera en hel dag på förskolan, de måste få komma ut och få ta del 
av den friska luften, man vet ju själv hur man blir när man suttit inne en hel dag, man blir trött 
och ganska orkeslös”. Alla förskollärare påpekar som sagt vikten av att få frisk luft varje dag 
men även att barnen ska få röra på sig. De hävdar att när man är ute så får barnen röra på sig 
på ett annat sätt, de får en större rörelsefrihet så de får springa av sig och röra sig fritt på stora 
ytor vilket inte går på samma sätt inomhus. Inne finns inte samma stora ytor som 
utomhusrummet erbjuder. En av förskollärarna poängterar att ”jag tycker att det är viktigt att 
alla förskollärare har den filosofin att det är viktigt för barnen att få komma ut och få frisk luft 
och få röra på sig”. En annan förskollärare framhåller att ”jag väljer att gå ut för att erbjuda 
barnen nya miljöer då våra inomhusmiljöer är så begränsade, att vara ute ger barnen större 
ytor att vara på så att de får springa, hoppa, leka och röra på sig”. 
 
Alla förskollärare understryker vikten av att barnen får röra på sig för hälsans skull. Detta 
menar förskollärarna att barnen lättare kan göra ute än inne, en förskollärare uttrycker sig ”Jag 
väljer att gå ut när barngruppen är stor och innerummet begränsar barnens rörelseglädje”.  
Alla förskollärare yttrar att utomhus finns det mycket utrymme och man begränsas inte av 
utrymmesbrist. Uterummet har en mer varierande och utmanande miljö som erbjuder mer 
plats för att springa, hoppa, röra på sig och det mår barnen bra av. Barnen rör sig mer ute, 
vistas på större ytor vilket gör att man motionerar samtidigt som en hälsovana skapas, vilket 
är viktigt att från barns ben skapa en vana för rörelse och motion. En förskollärare säger att 
”Jag tycker det är viktigt att barnen ska vara ute leka och röra på sig. Det mår barnen bra av. 
Samtidigt som de rör sig när de är ute så ger det dem motion vilket förbättrar deras hälsa, idag 
är det tyvärr många barn som redan i förskoleåldern är överviktiga”. 
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En annan vinkel som särskilt tre av förskollärarna tar upp men som alla nämner är att när 
barngruppen är stor så blir ljudnivån många gånger för högljudd inomhus och då kan det vara 
skönt för både barnen och vuxna att komma ut. Detta tyder på att man går ut för att må bra, 
för att vigda rummet, lyfta bort taket och för att få frisk luft som ger ny energi till barn och 
vuxna. ”Trötta barn blir pigga och alerta ute i den friska luften, barnen behöver vara pigga och 
alerta för att orka leka och lära sig saker.”  
 
Samtliga förskollärare framhåller att barngruppens storlek är en av faktorerna till varför man 
väljer att vara ute men det beror till stor del på ljudnivån enligt tre av förskollärarna, men alla 
anmärker att det beror både på ljudnivå men också mycket på utrymmet som utomhusrummet 
erbjuder barnen. Tre av fem förskollärare anser att ljudnivån påverkar barngruppen olika 
beroende på om man vistas inomhus eller utomhus är en avgörande faktor för hur man 
planerar utomhusvistelsen. Dessa förskollärare uttrycker att man ibland behöver dela på 
barngruppen och ”sära” på den för att skapa avkoppling och lugn och ro en stund under 
dagen.  
 
Alla förskollärare påpekar att vädret har en avgörande betydelse för när man väljer att gå ut 
och för utomhusvistelsens längd. Däremot hävdar alla förskollärare att man försöker vara ute 
varje dag, antingen på förmiddagen eller/och på eftermiddagen, förskollärarna tycker att det är 
viktigt att barnen får vara ute varje dag på förskolan så att barnen får frisk luft, röra på sig på 
större ytor och miljöombyte.  En förskollärare säger att ”jag tycker det är viktigt att man 
försöker gå ut med barnen en stund om dagen så att de får frisk luft och springa av sig lite”. 
Däremot om det är dåligt väder som snöstorm eller ösregn under hela dagen så väljer man att 
stanna inne och inte gå ut någonting alls den dagen, detta för att det varken är tillfredställande 
för barnen eller för förskollärarna själva. Förskollärarna påpekar även att om det till exempel 
är bra väder på förmiddagen så går man ut med barnen men om det visar sig att vädret är 
sämre på eftermiddagen så stannar man gärna inne. Alla förskollärare nämner som sagt att 
utomhusvistelsens längd varierar mycket beroende på vädret, är det lite sämre väder så är man 
ute kortare tid, om solen skiner och vädret är strålande kan man gärna vara ute hela dagen. En 
förskollärare uttrycker att ”vi har som mål att vara ute med barnen en till två timmar under 
dagen, men visst måste man ju erkänna om det är snöstorm eller om det ösregnar under en hel 
dag så överväger man att stanna inne, både för en själv och för barnens skull man blir så kall 
och blöt annars”. Tre av förskollärarna påpekar att förskollärarens egna förhållningssätt har en 
stor betydelse för hur länge man är ute, medan alla förskollärare menar att det som avgör och 
har störst betydelse är barngruppens behov och storlek. Är barngruppen stor och ljudnivån 
hög så passar det ypperligt att vigda inomhusrummet till att gå ut där ljudnivån och glammet i 
väggarna reduceras.   
 
 

Utveckling och lärande  
 
När barnen är mottagliga för att lära sig kan utveckling och lärande utvecklas detta 
framkommer under våra intervjuer. ”Vi kan inte banka in kunskap i barnen de måste vilja vara 
med och lära sig själv. För att barnen ska vara mottagliga så behöver de känna sig trygga och 
må bra, det är grunden”.  Förskollärarna påpekar att barnens nyfikenhet gör att de ständigt 
utvecklas då förskollärarna påtalar att barn föds nyfikna.  ”Barn är nyfikna av naturen, vår 
uppgift är att uppmuntra den nyfikenheten och utmana den.” Vidare berättar två av 
förskollärarna om att barnen ständigt utvecklas, oavsett om de som förskollärare finns med 
eller inte, däremot kan de som förskollärare utmana barnen till fortsatt utveckling.  
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Fyra av förskollärarna påpekar sin roll som betydelsefull i förhållande till barnens utveckling 
och lärande. De menar att de tillsammans i samspel med barnen ska utforska, uppleva och 
upptäcka, ”min roll är att tillsammans med barnen vara en medforskare” men även ”upptäcka, 
utforska och uppleva gör jag med barnen”.  Vidare anser samtliga förskollärare att barnen i 
grund och botten är nyfikna och ständigt utmanar sig själva för att utvecklas. Deras uppgift är 
att stötta, uppmuntra och vägleda barnen så att denna utveckling gynnas. Utomhus arbetar 
förskollärarna medvetet med den fria leken, ”den fria leken är den aktivitet som dominerar vår 
utevistelse”. Det sker en stor utveckling och lärande i den fria leken menar förskollärarna som 
tar upp – socialt samspel, motorik och språkutvecklingen som märkbart gynnas. I den fria 
leken kan barnen själva utifrån sina egna förutsättningar utvecklas påpekar en av 
förskollärarna, detta framkommer vidare i olika uttrycksformer från de andra förskollärarna. 
”Efter egna förutsättningar och behov utmanar sig barnen i den fria leken”, utifrån det påtalar 
samma förskollärare att utomhus i den fria leken så tränar barn upp sin motorik och att det 
främst är för att utomhusmiljön stimulerar till mer rörelse än inomhusmiljön gör och att det är 
därför som man i förskolan väljer att bedriva en stor del av verksamheten utomhus.  
 
En av intentionerna med utomhusvistelsen är miljöombyte som stimulerar barnens utveckling 
och lärande. Att miljön har betydelse för barnens motoriska utveckling tar alla förskollärarna 
upp, ”barn behöver röra på sig för att må bra och för att utveckla sin motorik” samt ”utemiljön 
utmanar och uppmanar barnen till rörelse som i sin tur är gynnsamt för den motoriska 
utvecklingen”. Att det är viktigt att erbjuda barnen olika miljöer kommer fram i alla 
intervjuerna som påpekar att miljöombyte är nödvändigt för att få nya intryck, barn lär och 
utvecklas då de får använda sina sinnen. ”sinnlig inlärning, när man får uppleva, prova på och 
utforska exempelvis smaka blåbär, plocka blåbär och kanske göra blåbärsgröt. Lukter och 
smaker förstärker upplevelsen av att plocka blåbär”. 
 
 

Omsorg och pedagogik- hand i hand 
 
Utifrån de fem intervjuerna är sambandet att förskollärarna ger svar som visar på att de 
pedagogiska intentionerna går samman med omsorgen. Detta blir tydligt då förskollärarna 
svarar på frågan varför de går ut med barnen. Här nämner alla förskollärare att de går ut för att 
få frisk luft och för att röra på sig. När vi diskuterar vidare kring frisk luft och rörelse 
framkommer det att man mår bra av att vara ute och att det sker ett enormt stort lärande i 
utomhusvistelsen. Detta gör det tydligt att oavsett vad intentionerna med utomhusvistelsen är 
så får man de andra intentionerna gratis. Att omsorgen handlar om att skapa trygghet och 
trivsel med andra ord om att fostra framgår också i intervjuerna. En förskollärare säger 
”barnen måste få vara ute för att skaffa sig en förståelse för vad ute är, det är grundläggande 
för att kunna trivas”. När det gäller de pedagogiska intentionerna så lyfter förskollärarna fram 
det lärande som utomhusvistelsen ger. Bland annat framkommer det att i leken utvecklar 
barnen sitt sociala samspel och lär sig att vara i en grupp. Detta handlar alltså om lärande och 
fostran. Förskollärarna menar således att all verksamhet är fostrande så det alltid sker ett 
lärande oavsett vad deras medvetna intention med utomhusvistelsen är. Däremot så 
framkommer det i samtliga intervjuer att grunden är omsorgs intentioner där den viktigaste 
delen handlar om att skapa trygghet och trivsel för att utveckla en utevana samt känsla för 
naturen. Utifrån naturkänslan kan barnen lära sig i naturen. En förskollärare uttrycker det så 
här, ”Vår uppgift är att vara en medforskare till barnen, att vara flexibla och fånga upp deras 
intresse för någonting och deras frågor. Samtidigt som vi ofta låter dem vara ifred och leka 
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självständigt, då blir uppgiften att observera dem så att vi vet på vilken nivå de befinner sig. 
Vi har det övergripande ansvaret och måste ha ”koll” på vad barnen gör och om det händer 
något.”. Den femte förskolläraren nämner inte ordet medforskare men påpekar att utomhus 
har man som förskollärare en mer passiv roll och att man befinner sig lite i bakgrunden, 
”barnen leker mest fritt ute, om barnen behöver en så finns man där i bakgrunden och kan då 
rycka in och hjälpa dem”.   
 
I sin roll i utomhusvistelsen anser alla förskollärare att den viktigaste rollen de har är att 
finnas där för barnen, som en stöttepelare. ”Ifall barnen gör sig illa så tröstar vi, ifall de blir 
rädda finns vi med som en trygghet, vi finns hela tiden i deras närhet.” De pedagogiska 
aspekter som framkommer är att det finns en medveten tanke med varför man bedriver 
utomhusvistelse, tanken med varför man är utomhus, alltså intentionerna varierar i förhållande 
till vad förskolläraren har för tanke med utomhusvistelsen. Resultatet visar att det alltid finns 
en pedagogisk tanke bakom oavsett vilken intentionen är.  
 
En intressant aspekt som framkommer under våra intervjuer är diskussionen om läroplanen, 
hur läroplanen påverkar bland annat synen på förskolan. Förskollärarna framhåller att 
förskolan tidigare ansåg vara ett ”barnpassarställe”. Idag är förståelsen större då det 
pedagogiska uppdraget är belyst genom läroplanen. Däremot framhåller förskollärarna att 
utomhusvistelsen i åskådarens ögon är en ”stund” på dagen när ”fröknarna” själva vill ha lugn 
och ro och sola lite, det är då man är ute. Att utomhusvistelsen handlar om att skapa 
hälsosamma vanor eller att träna på motoriska färdigheter talas det då tystare om i åskådarens 
ögon. Förskollärarna menar dock vidare att det är viktigt att man själv vet varför man är ute 
likväl varför man är inne en dag. Deras egen medvetenhet gör att de kan ta de blickar de får 
då solen tittar fram. En förskollärare säger kort och gott ”det är den svenska avundsjukan som 
gör att vi får höra att vi har ett easy jobb som bara innebär att stå och hänga och få färg”. 
Samtidigt håller alla förskollärare med om att det i och med den nya läroplanen så blev det 
pedagogiska uppdraget mer lyft, förskollärarna påpekar att det tidigare handlade mer om 
omsorg, om att ”passa” barnen. En förskollärare uttryckte det så här, ”Idag handlar det om 
lärande och fostran i ett samspel med omsorgen, innan läroplanen infördes var synen på 
förskolan att det var ett barnpassningsställe”.  
 
Nu jobbar förskollärarna på ett annat sätt där omsorg, fostran och lärande ingår i en god 
kombination. Även om förskollärarna framhåller att de tidigare jobbade på ett liknande sätt så 
har verksamheten förändras i och med läroplanen och istället för att jobba på i samma spår 
och låta barnen anpassas till verksamheten så jobbar de nu för barnen i gruppen. Alla barn är 
olika och därför måste verksamheten förändras varje år för att anpassas till barngruppen och 
den enskilda individen.  
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Diskussion 
 
Vi har valt att dela in vår diskussion i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion: 
 
 

Metoddiskussion 
 
Hur god validiteten i studien är handlar om hur väl vi undersökt det vi hade för avsikt att 
undersöka påtalar Patel och Davidson (2003), reliabiliteten mäter hur vi gör det på ett 
tillförlitligt sätt. Syftet med vår undersökning var att beskriva förskollärares intentioner med 
barnens utomhusvistelse. Vår studie omfattar fem förskollärares intentioner, vilket är ett litet 
underlag och kan ifrågasättas. Vi har dock använt oss av mättnadspunkt som Kvale (1997) 
och Trots (2005) beskriver vilket innebär att när vi ansåg att vi inte fick ny information från 
intervjuerna så blev antalet intervjuer begränsat. Detta stärker reliabiliteten och valdititeten 
trots att undersökningsgruppen är liten då vi följt visdomsorden av Kvale (1997) ”intervjua så 
många personer som behövs för att ta reda på det du vill veta”. (s.97) 
 
Utifrån vår studie kan man inte generalisera att resultatet gäller för förskollärare i allmänhet. 
Resultatet gäller bara för de fem förskollärare som medverkat i vår undersökning, vi är 
medvetna om att resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi intervjuat andra förskollärare.  
 
Fördelen med att vara två vid intervjutillfället är att den ena kan vara mer av en observatör, 
samtidigt är vi medvetna om att vi sätter förskolläraren i ett underläge där vi sitter två mot en, 
Trost (2005) varnar för detta då den intervjuade kan känna sig i underläge men fördelen med 
att vara två är att man tillsammans kan genomföra en bättre intervju med större 
informationsmängd och förståelse. Vår avsikt var att få intervjun att vara som ett samtal som 
kändes avslappnat och harmoniskt, inte som ett förhör. Utifrån våra reflektioner efter 
intervjuerna tycker vi att vi klarat denna viktiga bit. Det faktum att vi varit två stycken som 
intervjuat anser vi är bra då vi istället för att vara själv har ett par extra öron och ögon. Efter 
varje intervju har vi även enskilt skrivit ner tankar och reflektioner på hur vi upplevt intervjun 
och här ser vi bara fördelar med att vara två stycken. Trots (2005) var den som gjorde oss 
medvetna om minnets betydelse för en intervju när det kommer till tolkning och analys. Vid 
analys av data är minnet värdefullt då miner, gester och sinnesintryck från intervjun inte finns 
annat än i vårt minne, då är det också bra med två minnen då vi minns och upplever saker 
olika bra.  
 
Att vara två intervjuare hade för oss fler fördelar än nackdelar då ingen av oss är en erfaren 
och tränad intervjuare. Patel och Davidsson (2003) påtalar att om man i en intervju vill höja 
reliabiliteten kan man vara ytterligare en person som deltar och registrerar intervjusvaren, om 
vi sedan uppfattar intervjun på ett likartat sätt kan man enligt Patel och Davidsson säga att 
interbedömarreliabiliteten var god. Reliabiliteten när det gäller våra intervjuer anser vi därför 
vara god när det gäller interbedömarreliabiliteten eftersom att vi båda satt med vid 
intervjutillfället och båda två uppfattade dynamiken i intervjun på ett liknande sätt. Dessutom 
fick vi sitta ostörda i lugn och ro under hela samtalet, vilket vi tycker hjälpt oss då vi på ett 
lugnt och harmoniskt sätt genomfört intervjuerna utan stress.  
 
Kvale (1997) förespråkar provintervjuer då intervjuaren vinner självförtroende under praktik. 
Provintervjuerna menar Kvale ska öka förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande 
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samspel, vi kände oss efter våra provintervjuer säkrare på oss själva och mer samspelta, för 
oss var det nödvändigt att göra provintervjuer för att testa att vi med vår intervjuguide 
undersökte det vi skulle och att vi gjorde det på ett tillförlitligt sätt.   
 
Reliabiliteten stärks med valet att spela in intervjuerna menar Kvale (1997), Trots (2005), 
Lantz (2007) och Patel och Davidsson (2003). Inspelningen innebär att vi kunnat gå igenom 
intervjuerna och skriva ut dem för att senare läsa dem vid upprepande tillfällen för att försäkra 
oss om att vi uppfattat svaren korrekt. Frågorna vi ställde var kopplade till vårt syfte och det 
stärker valdititeten då vi undersökte det vi avsåg att undersöka.  
 
En fördel med vår undersökningsgrupp är att vi sedan tidigare hade en grundkontakt med 
varje enskild förskollärare, detta tror vi har hjälpt oss i vår dynamik under intervjutillfället. 
För vårt resultat har nog denna kontakt varit avgörande då vi inte är några erfarna intervjuare, 
vi tror däremot att en erfaren intervjuare hade fått fram ett djupare resultat än vi fått.  
 
I vår studie valde vi kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Vi valde att använda oss 
av följdfrågor då vi inte är några vana intervjuare. Rädslan för att ställa ledande frågor och 
styra förskollärarnas tankar har gjort att vi ställt få ledande frågor vilket kan ha påverkat vårt 
resultat till att svaren inte blivit lika uttömmande som de kunnat bli med mer följdfrågor. Vi 
ställde öppna frågor i våra intervjuer sen har vi utifrån förskollärarnas svar och benägenhet att 
prata låtit intervjun flyta på som ett samtal som Kvale (1997) och Patel och Davidsson (2003) 
rekommenderar. Däremot har vi ibland låtit samtalet ta för stora svängar åt ett eller annat håll 
och hamnat lite utanför det som var tänkt att undersöka, vi anser dock att validiteten är god då 
vi kommit fram till ett resultat som visar på de intentioner som förskollärarna i vår studie 
hade. Validiteten hade kunnat vara bättre om vi varit duktigare på att ställa frågor som 
preciserat in på vår studies syfte.  
 
Vi hade en intervjuguide att förhålla oss till eftersom att både Kvale (1997) och Trots (2005) 
förespråkade att det var bra med en guide men att informanten skulle styra ordningsföljden i 
intervjun. Förskollärarna i vår undersökning har tagit sin uppgift i vår studie på största allvar, 
och delat med sig sanningsenligt och seriöst, vilket höjer validiteten. Det faktum att vi sedan 
tidigare haft kontakt med förskollärarna som deltagigt i vår studie kan ha påverkat resultatet 
både positivt och negativt. En tänkbar positiv effekt är att vi sedan tidigare haft en kontakt 
med informanterna vilket gör att det blir ett avslappnat samtal, dynamiken i intervjun 
underlättas. Dock så insåg vi senare att den negativa effekten kunde vara att förskollärarna vill 
svara ”rätt” på våra frågor och det kan leda till att resultatet blir styrt, denna tanke sänker 
trovärdigheten på vår studie fastän vi båda upplevt dynamiken under intervjuerna som rakt 
och ärligt. Både Patel och Davidsson (2003) och Trots (2005) lyfter vikten av att vara en 
duktig intervjuare och att man genom att träna sig i intervjuteknik och genomföra 
provintervjuer så reducerar man faran med intervjueffekten som innebär att informanten 
försöker svara rätt eller svarar på frågorna utifrån vad som informanten tror att vi som 
intervjuvare förväntar oss av dem.  
 
Att hitta tidigare forskning om förskollärares intentioner med barnens utomhusvistelse har 
varit svårt då det är ett område som inte forskats i. Däremot har vi hittat forskning som visar 
på positiva effekter med utomhusvistelsen som vi då använt oss av. I efterhand tror vi att vi 
kunnat förhöja arbetet genom att använda oss av enkätundersökningar eller observationer. Det 
skulle ha varit intressant att observera de förskollärare som vi intervjuat och titta på hur deras 
intentioner gestaltas i verksamheten.  
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår studie var att beskriva förskollärarens intentioner med barnens 
utomhusvistelse. Från vårt resultat har vi kommit fram till att intentionerna med 
utomhusvistelsen kan vara såväl av omsorgsmässiga som pedagogiska skäl. Frågan vi ställer 
oss är om det finns en tydlig skillnad mellan omsorg och pedagogik eller om det är så att de 
går hand i hand. Vi känner att begreppen omsorg och pedagogik under studiens gång ändrat 
betydelse för oss. Från början av arbetet var de pedagogiska intentionerna med 
utomhusvistelsen sedda ur ett lärande perspektiv och omsorgs intentionerna var sedda ur ett 
omvårdande perspektiv. Vi såg begreppen som skilda från varandra, idag ser vi att begreppen 
hör ihop vilket vi tycker att resultatet visar tillsammans med bakgrunden. Från vårt resultat 
kunde vi tolka att intentionerna gick hand i hand när det uppstod problem att skilja mellan om 
det var en omsorgs intention eller en pedagogisk intention som förskolläraren hade. 
Exempelvis från vårt resultat så var det svårt att placera in de olika citaten då det rörde sig om 
såväl må bra, trygghet och trivsel som utveckling och lärande intentioner i samma mening. 
Här ser vi likheter mellan bakgrund och resultatet från vår undersökning om att intentionerna 
hör ihop. När resultatet började ta form upplevde vi att fostrande perspektivet var det som 
band ihop de olika intentionerna. Efter vår undersökning så har vi kommit fram till att 
intentionerna går hand i hand och det är mycket tack vare att intentionerna som förskollärarna 
har är genomgående fostrande oavsett om intentionen är av omsorgsmässiga eller pedagogiska 
skäl. Vi ser sambandet genom att pedagogiska intentioner innebär fostran och lärande och 
omsorgs intentioner handlar om omvårdnad och fostran. Fostran är alltså det som 
sammanlänkar omsorg och pedagogik så en helhet bildas. Detta är tydligt då Skolverket 
(1999) lyfter att all verksamhet i förskolan är fostrande oavsett vad intentionen är. Att omsorg 
och pedagogik hör ihop och förutsätter varandra visar inte bara vårt resultat från studien utan 
även från Skolverkets (2004) undersökningar där det framkommer att förskollärarnas syn på 
förskolan uppdrag är att omsorg, fostran och lärande hör ihop och att de förutsätter varandra. 
Det poängteras också att alla samanhang är lärande för barnen vilket vi tolkar som att det 
formar och påverkar barnen, det innebär att verksamheten är fostrande. 
 
I och med läroplanens införande så har uppdraget blivit mer belyst och förskollärarna från vår 
undersökning tryckte på att de tidigare jobbade på ett liknande sätt men att i och med 
läroplanens införande så har verksamheten förändras. Nu jobbar förskollärarna medvetet för 
barnen i gruppen. Alla barn är olika och därför måste verksamheten förändras varje år för att 
anpassas till barngruppen och den enskilda individen.  När läroplanen infördes så ökade 
medvetenhet om uppdraget som förskolan har och hur det kan genomföras. Skolverket (2004) 
betonar att tanken med läroplanen var att förskolans pedagogiska uppdrag skulle förstärkas, 
samtidigt som förskolan skulle bibehålla och utveckla sin betoning som handlar om 
förskolans ”educare”. Synen på lärandet kan vara baserat på de tidigare traditioner som 
förskolan har där utveckling och lärande sker i informella sammanhang och där barnens 
intressen och egna initiativ är utgångspunkten i lärandeprocessen. Från vårt resultat kunde vi 
se att på förskolan så är utgångspunkten i lärandet utifrån barnens behov och förutsättningar. 
Detta i enighet med Lpfö98 (1998) som framhåller att lärandet ska ske utifrån barnens 
livsvärld och utgå från barnens tidigare erfarenheter. Som färdiga lärare så ser vi det som ett 
svårt uppdrag att klara av att möta alla barns behov utifrån barnens tidigare erfarenheter, vi är 
tacksamma att vi kommer att jobba i arbetslag där vi kan hjälpas åt i arbetslaget och utveckla 
oss själva.  
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Förskollärarnas intentioner med barnens utomhusvistelse var av olika sort beroende på syftet 
med utomhusvistelsen, dock framkom det att den fria leken var den aktivitet som dominerade 
utomhusvistelsen. Intentionerna med den fria leken är såväl omsorg som pedagogiska, i leken 
lär sig barnen att samspela med varandra likväl som de mår bra av att leka självständigt och få 
ljus och frisk luft. Den fria leken är det som vi under vår Vfu upplevt dominerar 
utomhusverksamheten vilket vi förstår i och med att leken ger barnen så mycket. I leken är det 
inte bara fantasi och inlevelseförmåga som utvecklas utan samspel med andra likväl som 
språket och motoriken, detta framhålls både av Drougge (2002) och Granberg (2000).   Den 
fria leken har vi tolkat som att den tillhör utveckling och lärande kategorin då förskollärarna 
berättat att det sker en enorm utveckling för barnen i leken. Däremot vill vi passa på att 
uttrycka att vi är medvetna om att den fria leken även kan användas som en trygghet och 
trivsel intention eller att leka fritt ute bara för att få frisk luft och rörelse och i det syftet 
kategoriseras in i må bra. I och med detta vill vi säga att alla intentioner går utifrån 
förskollärarens avsikt att placera in i olika kategorier och det är det som gör att vi kommit 
fram till att intentionerna hör ihop och förutsätter varandra.  
 
Det är intressant att studera Lpfö98 (1998) där det framkommer att verksamheten ska erbjuda 
barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. 
Enligt forskning utförd av Skolverket (2004) så är det den vanligaste synen på förskolans 
uppdrag, helhetssynen, vilket innebär just detta, att omsorg, fostran och lärande bildar en 
helhet där alla begreppen är lika viktiga och går inte att särskilja. Det är som Orlenius (2001) 
påstår att fostran och lärande går hand i hand och integrerar varandra. Lärandet som sker i 
förskolan är fostrande. Det är just det vi kommit fram till att omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet i förskolans verksamhet. Allt som sker i förskolan är fostrande och det är 
därför som vi ser fostran som en länk i armbandet mellan omsorg och pedagogik. Från vårt 
resultat kan man även se detta dock visar resultatet att omsorgs intentioner är det som är 
viktigast och grunden till fortsatt lärande. Förskollärarna hävdar att barnens trygghet och 
trivsel är grunden till att trivas utomhus och att utan omsorgs intentioner och det vårdande 
inslag som det innebär så skulle lärandet bli hämmat då barnen inte skulle våga prova nya 
saker och experimentera. Här kan vi hålla med våra informanter att trygghet och trivsel är 
viktigt för att lärandet ska utvecklas däremot vill vi precis som Skolverkets (2004) 
undersökningar visar betona att alla lär sig hela tiden. Lärandet sker oavsett förutsättningar, 
men förutsättningarna påverkar lärandets omfång och djup anser vi.  
 
Från vårt resultat har vi observerat att förskollärarna vill rikta uppmärksamheten på att barnen 
måste få lära sig att trivas ute och känna sig trygg. Detta har också framkommit i vår 
bakgrund där Granberg (2000) betonar att tryggheten är en förutsättning för barnens lärande, 
barn kan inte ta till sig nya kunskaper och erfarenheter förrän de känner sig trygga med 
platsen. Detta tror vi stämmer bra i förhållande till egna upplevelser då vi av erfarenhet vet att 
trygghet och trivsel är gynnsamt för lärandet. Dessutom visar resultatet från vår studie att när 
grunden för utomhusvistelsen finns så kan lärandet ske, givetvis så sker ett lärande hela tiden, 
barnen lär i alla sammanhang och lärandet är som det även påpekas i Lpfö98 (1998) som en 
livslång process. Lärandet sker således från att man lär sig att trivas ute tills man lär sig att 
uppskatta och njuta av utomhusvistelsen till att vilja lära sig om naturen och hur allting 
fungerar. Här kan vi referera till Hedbergs (2004) pyramid (figur 1) för att skapa en bättre 
förståelse.  
 
Barnens nyfikenhet och lust att lära gör att barnen naturligt lär sig och utmanar sig själva när 
de väl lärt sig att trivas ute. Detta är något som förskollärarna i vår studie var eniga om.  Barn 
föds nyfikna och utmanar sig ständigt själva. Detta fenomen upplever vi alla någon gång i vårt 
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liv, vi funderar varför en del människor ska göra det så svårt för sig. Varför klättra upp för en 
bergvägg då det finns en stig att gå efter? Detta tror vi beror på det mänskliga fenomenet att vi 
ständigt vill utmana och utveckla oss själva. Vi är nyfikna om vi klarar av utmaningen. Dock 
är det viktigt att komma ihåg att lämpliga utmaningar sporrar medan en för svår utmaning kan 
gör att vi tappar intresset. Här i ligger för oss som blivande förskollärare en viktig roll att 
utmana barnen lämpligt, så att vi hjälper deras utveckling och inte stjälper den. För att förstå 
vikten av att skapa trygghet och trivsel innan inlärning sker kan vi återigen titta på Hedbergs 
(2004) pyramid (figur 1). Den visar att det grundläggande steget är att skapa en vana och att 
lära sig att vara i naturen och njuta av den då kommer steg två automatiskt som innebär att 
barnen börjar se och upptäcka för att senare få en förståelse.   
 
Ett problem som vi upplever idag är att många barn saknar en utevana som tidigare grundades 
från barnsben. Detta blir bekant även i vår studie där förskollärarna lyfter upp den nya tidens 
vanor och livsmönster som förändrats i och med datorns framväxt. Intresset för den nya 
tekniken är stort i många generationer, barnen blir mer och mer stillasittande framför datorer 
och tv, därför är det viktigt att redan vid låg ålder erbjuda barnen utomhusvistelse och visa hur 
sol ger energi och ork. Att vi i dag lever annorlunda än för bara 20 år sen är inte konstigt med 
tanke på den teknik explosion som varit de senaste åren. Detta framkommer även i vår 
bakgrund där problemet presenteras via Johansson (1990) och Nyhus Braute och Bang (1997) 
som uttalar sig om att många barn saknar utevana och vikten av att redan vid låg ålder skapa 
en vana vid att vara utomhus. Som tidigare sagt var utevana tidigare en självklarhet, idag ser 
det annorlunda ut, vi tar bilen istället för cykeln, förr levde vi på vår gård och producerade vår 
egen mat och så vidare, vanorna har förändrats och tiderna med.  Detta gör att det blir extra 
viktigt att förskollärare reflekterar kring hur man på bästa sätt skapar en positiv utevana hos 
barnen med tanke på nya livsmönster och vanor är det viktigt att förskollärare har detta i 
åtanke när verksamheten planeras. Alla barn är inte vana vid att vara ute och måste vänjas, 
precis som att vi måste vänjas vid vatten då vi ska lära oss simma, måste vi vänjas vid att vara 
utomhus för att en positiv utveckling i lärandet senare ska ske.  Nyhus Braute och Bang 
(1997) hävdar även detta och vikten av att förskollärarna reflekterar över barnens relation till 
naturen före planering av utomhusvistelsens utformning. Både Johansson (1990) och Nyhus 
Braute och Bang (1997) understryker att utevana skapas genom kontinuerliga besök i naturen. 
Från resultatet ser vi även att förskollärarna anser att för att skapa utevana så måste man vistas 
ute.  
 
Förskollärarnas intentioner med utomhusvistelsen är bland annat att man ska vara ute varje 
dag så att man får ljus och frisk luft. Att vara ute mår alla bra av, det är ju bara att reflektera 
kring sig själv och hur en rask promenad kan ge en trött och hängig ny energi. Bergholm 
(2006) yttrar att barn blir piggare och gladare ute samtidigt som kunskaperna förankras i 
verkligheten. Det positiva med att vara utomhus en stund varje dag är utifrån vår studie att 
barnen blir pigga och alerta. Förskollärarna i studien försäkrar att barnen mår bra av allt som 
utomhusvistelsen ger samt att barnen mår bra av att röra på sig. Det finns dessutom studier 
som visar på de positiva effekterna med utomhusvistelse. Szczepanski och Nelson (2003) kan 
i sin forskningsstudie presentera att de som medvetet jobbade i utomhusmiljöer hade lägre 
stresshormoner än de som jobbade i inomhusmiljö. Utomhusvistelsen är då en friskhetsfaktor 
som gynnar lärandet då det sker i en betydligt mer givande miljö. Dessutom är det inte bara 
barnen som mår bra av att vistas ute utan även personalen behöver fylla på med frisk luft och 
ljus. Det är bra för barnens och förskollärarnas arbetsmiljö, dessutom ska vi inte glömma att 
det är få förunnat att få vistas utomhus under sitt arbetspass. Här känner vi igen tankarna som 
förskollärarna presenterar om att förskollärare har ett ”easy” jobb, vi tror och har erfarenhet 
om att många ser på förskolan med dessa ögon. Det känns därför extra skönt att vi gjort denna 
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studie som visar att förskollärarna har medvetna intentioner för sin utomhusverksamhet. 
Dessutom är det viktigt att poängtera att vi som bor här uppe i norrland måste ta vara på 
ljuset. Vi menar att vissa barns enda möjlighet till ljus under vinter halvåret får de via sin 
förskola. Detta beror på att vi här uppe i norrland på vinterhalvåret har få timmar med 
dagsljus redan vid klockan tre, fyra på eftermiddagen kommer mörkrets inbrott.  
 
Ljus, frisk luft, utrymme för rörelse och sänkt ljudnivå ger utomhusvistelsen både till barn och 
vuxna. Allt detta mår vi bra av och därför har vi valt att kategorisera och kalla temat för må 
bra intentioner.  En annan intention som framkom i vårt resultat som vi kategoriserade in i 
temat utveckling och lärande är miljöombyte. Tanken med ett miljöombyte hade mycket med 
må bra intentioner att göra då förskollärarna framhöll att miljöombytet gav barnen utrymme 
att röra på sig likväl som alla andra må bra intentioner som ovan nämnts. Dessutom så får 
barnen vid ett miljöombyte uppleva andra saker och nya erfarenheter vilket leder in oss på den 
kategori vi kom att kalla utveckling och lärande. Ett miljöombytet varierar i grad beroende på 
syftet med miljöombytet. Det kan röra sig om att bara gå ut på förskolegården till att ta en 
promenad till närmsta sjö. Det beror helt på intentionen om det är för att få mer yta att röra sig 
på som man är ute eller är det för att lyfta taket eller är det för att erbjuda barnen en annan 
miljö där skogen eller vattnet är höjdpunkten. Oavsett intention så anser vi att det krävs mod 
av förskolläraren att lämna en miljö där verksamheten är tydligt avgränsad och lätt att 
kontrollera och gå till ett utvidgat rum där situationen är mer oförutsägbar och avgränsningen 
otydlig.  Att reflektera över syftet att vigda den fysiska miljön för lärandet blir betydelsefull 
då det kan ses som ett hinder att lämna de tydliga gårdsgränserna.  
 
I vår studie framkom det att barnens lärande sker bäst där sinnen används, oavsett om det är i 
den fria leken eller i en annan oplanerad eller planerad aktivitet. Förskollärarna menade att en 
av deras intentioner var att skapa förutsättningar för barnen att lära sig utomhus med hjälp av 
sina sinnen. Szczpanski (2007) yttrar att syftet med utomhusvistelsen är att skapa 
inlärningssituationer genom närmiljön, det handlar alltså om att lära in ute. Att arbeta med 
utomhusvistelse är enligt Brügge, Glantz och Sandell (2007) utgångspunkten i själva lärandet. 
Man arbetar medvetet med den direkta upplevelsen som gör att man förstår ”med hela 
kroppen” men det är även viktigt att reflektera över vad man lärt och känt. Sinnlig inlärning 
eller som Dewey uttryckte det ”learning by doing” är ett koncept som finns i förskolan och 
som vi själva kommer och vill jobba utifrån i vår kommande yrkesroll. 
 
Förskollärarna i vår studie har många intentioner med barnens utomhusvistelse. Omsorgs 
intentioner som vi vill lyfta med utomhusvistelsen är att barnen mår bra av att vara ute, det är 
skönt att få frisk luft som gör att man blir pigg. Ljuset gör att både barn och vuxna blir alerta 
och glada och utrymmet gör att vi kan vara aktiva och röra på oss, leka springa såväl som 
krypa ihop och gömma oss eller mysa. De stora barngrupperna gör att man väljer att bedriva 
större delen av verksamheten utomhus då ljudnivån reduceras och barngruppen upplevs inte 
lika stor utomhus. Detta beslut grundar sig på både omsorg intentioner som pedagogiska, då 
beslutet är medvetet och för barngruppens bästa. Den stora barngruppen gör att barnen mår 
bra av att vara ute då ljudnivån reduceras och utrymmet expanderar samtidigt som lärandet 
främjas i och med att barnens trivsel blir större då de får ta plats. De pedagogiska 
intentionerna är att skapa en vana såväl som att fostra barnen till att vårda och vara rädd om 
vår natur- att skapa en naturkänsla. Pedagogiska intentioner med utomhusvistelsen är vilka 
uppfostrande avsikter som förskollärarna har med utomhusvistelsen. Det vi kunnat se är att 
grunden är att skapa en vana vid att vara utomhus och då handlar det om omsorgs intentioner 
som innebär att skapa en trygghet utomhus likväl som att skapa trivsel vilket kan ses som att 
fostra barnen vid att tycka om utomhusvistelse och fostra barnen till att bli hälsosamma som 
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vill och behöver frisk luft och rörelse. De pedagogiska intentionerna handlar likväl om att 
fortsätta fostra och komma till ett lärande som utmanar barnen samtidigt som en utveckling 
sker.  
 
I alla kategorier från resultatet kan vi se en röd tråd då det gäller förskollärarens roll. 
Återkommande benämner förskollärarna sin roll som viktig, att de är barnens medforskare 
oavsett vad tanken med utomhusvistelsen handlar om. Förskollärarna ser sin egen roll som 
betydelsefull och att deras egna förhållningssätt påverkar barnen på alla sätt. Detta är 
intressant att ta med sig i vår kommande yrkesroll då vi fått klart för oss att vi som 
förskollärare har en enorm påverkan på barnens attityder och värderingar. Det gäller att redan 
vid låg ålder skapa positiva attityder och värderingar, och det påverkar vi som förskollärare 
mer än vi kunde ana. Skolverket (2005) betonar dock att förskollärarens agerande i vardagliga 
situationer påverkar barnens fostran, utveckling och lärande samt deras värderingar. Det är 
därför viktigt att poängtera att förskollärarna kontinuerligt måste fundera kring sitt 
förhållningssätt till barnen så att vi överför bra värderingar och ett förnuftigt förhållningssätt 
anser vi.  
 
Det som vi främst kommer att ta med oss i vår kommande yrkesroll är att se utomhusrummet 
som en tillgång.  Vi kommer att jobba efter barngruppens förutsättningar och planera vår 
verksamhet utifrån barngruppens bästa. Vi har under studiens genomförande kommit till 
insikt om hur viktigt det är att skapa en balans mellan inomhus och utomhusrummet. Det 
viktigaste fyndet och mest glädjande är att våra kommande arbetskamrater därute besitter 
enormt mycket kunskap om vikten av utomhusvistelse som vi kommer att få ta del av när vi 
kommer ut i yrkeslivet.  
 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns många intressanta aspekter att forska vidare kring har vi kommit fram till under 
arbetets gång.  Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie mellan förskola och 
skola, hur skiljer sig förskollärarens och lärarens intentioner i förhållande till varandra? En 
annan vinkel som vi intresserade oss för är hur läroplanen påverkat förskollärarens intentioner 
i verksamheten. Hur har läroplanen påverkat och hur speglar det sig i verksamheten?  Hur har 
läroplanens införande förändrat förskolans status? Det finns tusen frågor men bara ett liv! 
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BILAGA 1 

 
Intervjuguide 
 
Dynamiska frågor: 
 

� Vilken typ av utbildning har du? Vilken typ av utbildning har du? Vilken typ av utbildning har du? Vilken typ av utbildning har du?     
� HurHurHurHur länge har du varit verksam som förskolelärare? länge har du varit verksam som förskolelärare? länge har du varit verksam som förskolelärare? länge har du varit verksam som förskolelärare?    

 
Tematiska frågor om intentioner med barnens utomhusvistelse:  
 

� När väljer du att gå ut med barnen? Motivera. Ge exempel. När väljer du att gå ut med barnen? Motivera. Ge exempel. När väljer du att gå ut med barnen? Motivera. Ge exempel. När väljer du att gå ut med barnen? Motivera. Ge exempel.     
    
� BerättaBerättaBerättaBerätta,,,, varför du går ut med barnen?  (Vad är målet med barnens utomhusvistelse)  varför du går ut med barnen?  (Vad är målet med barnens utomhusvistelse)  varför du går ut med barnen?  (Vad är målet med barnens utomhusvistelse)  varför du går ut med barnen?  (Vad är målet med barnens utomhusvistelse)     
    
� BBBBerättaerättaerättaerätta,,,, hur du arbetar utomhus? (Vilka tankar finns)  hur du arbetar utomhus? (Vilka tankar finns)  hur du arbetar utomhus? (Vilka tankar finns)  hur du arbetar utomhus? (Vilka tankar finns)     
  
� BerättaBerättaBerättaBerätta,,,, hur du ser på utomhusvistelsen betydelse för barnen? hur du ser på utomhusvistelsen betydelse för barnen? hur du ser på utomhusvistelsen betydelse för barnen? hur du ser på utomhusvistelsen betydelse för barnen?    
    
� BeskrivBeskrivBeskrivBeskriv,,,, hur använder  hur använder  hur använder  hur använder du du du du utomhusmiljönutomhusmiljönutomhusmiljönutomhusmiljön? 

 
� BerättaBerättaBerättaBerätta,,,, hur du ser på din roll utomhus hur du ser på din roll utomhus hur du ser på din roll utomhus hur du ser på din roll utomhus? 


