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Sammanfattning 

Bakgrund: 

I den svenska förskolan betraktas barnens utevistelse som en självklar del av verksamheten. 

Vi har under de år vi arbetat i förskolan sett att utevistelsen på förskolans gård ofta blir en 

plats för att barnen ska få springa av sig och få frisk luft. Genom vår utbildning har intresset 

och nyfikenheten väckts för hur pedagoger använder utevistelsen på förskolegården. Vi vill 

undersöka hur pedagogerna använder utevistelsen för att utmana barnens lek och lärande och 

om läroplanen hålls levande även ute.  

Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns lek och lärande vid 

utevistelsen i förskolan.  

 

Metod: 

Vi har använt oss av delvis deltagande observationer och även fört fältanteckningar på två 

förskolor. Därigenom fick vi en bild av pedagogernas förhållningssätt till lek och lärande. 

 

Resultat: 

I vårt resultat kan vi konstatera att pedagogerna på de två förskolorna som vi undersökt har 

liknande tankar om hur de kan använda sin utemiljö. Vi såg däremot skillnader hur de 

praktiskt verkställt sina tankar. 

 

De slutsatser vi kunnat dra är att pedagogernas förhållningssätt har betydelse för barnens 

möjligheter till lek och lärande. Den inställning som finns till förskolans utomhusmiljö och 

hur materialet presenteras har också visat sig vara väsentligt samt hur mycket resurser som 

avsätts för att göra utevistelsen inbjudande för barnen. De pedagogiska miljöerna utomhus är 

av stor vikt för att barnen ska kunna utveckla det sociala samspelet och få möjlighet att 

reflektera över sin kunskap. Värdet av att ha aktiva pedagoger som finns nära barnen och 

utmanar dem med frågor har också blivit tydligt. 
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Inledning 

 
I den svenska förskolan betraktas barnens utevistelse som en självklar del av verksamheten 

(Chronvall, 2010). I Engdahl och Ärleman-Hagsérs (2011) studie om barns delaktighet och 

inflytande i förskolan, där de haft förskolegården i fokus, framgår att de pedagoger som 

deltagit i projektet blivit mer medvetna om vad de kan använda utevistelsen till. En pedagog i 

undersökningen uttrycker efter att de reflekterat och börjat förändra sin utemiljö att ”Vi är inte 

bara på gården, utan vi utforskar och upptäcker” (a.a, s.11).  Vi har under de år vi arbetat i 

förskolan reflekterat över att det mestadels sker planerade lärandesituationer inomhus. Vi har 

sett att pedagogerna skapar miljöer och aktiviteter där läroplansarbetet till stor del sker inne. 

Den fria leken utomhus är självklart viktig, men vi anser att om det finns utomhusmiljöer som 

väcker barnens nyfikenhet ökar möjligheten till lek och lärande även utomhus. Enligt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003)  kan leken bli en arena för barns lärande. 

Läraren har en avgörande roll för vad barn lär sig beroende på hur hon eller han planerar, 

arrangerar och förhåller sig till barnen i vardagen. Szczepanski (2007) uttrycker att 

utmaningen ligger i att skapa kreativa lärmiljöer för barnen där allas kunskaper och intressen 

tillgodoses. Detta påpekas även i läroplanen för förskolan: 

 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska 
ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Utbildningsdepartementet, 
2010, s.7). 

 

Vi vill undersöka om pedagogers förhållningssätt vid utevistelsen påverkar barnens lek och 

lärande på förskolegården och vilka möjligheter som kan skapas för barnen. Genom att titta på 

de förutsättningar som pedagogerna ger barnen och se om förutsättningarna påverkar barnens 

lek anser vi att detta kan bli synligt. Vi tycker att området är intressant att utforska för vi anser 

att lek och lärande ska vara möjligt under hela dagen och i alla miljöer. Pramling Samuelsson 

(2011) menar att barn leker och lär hela tiden. Därför måste även förskolans miljö anpassas så 

att barnen har möjlighet till lek. Även Vygotskij (2001)  framhäver att lärarens roll är att 

organisera en social miljö med möjlighet till att utbyta erfarenheter. Ärleman - Hagsér (2008) 

konstaterar i sin studie om förskolans miljöer att det finns mycket forskning om förskolans 

inre miljöer, men endast ett fåtal studier om utemiljön. Det finns enstaka studier om skogen 

som pedagogisk praktik. Vi har inte hittat någon forskning på hur pedagoger kan arbeta med 

läroplansmålen på samma sätt utomhus som inomhus. Vår förhoppning är att studien ska 

bidra till att synliggöra pedagogens förhållningssätt till barnens lek och lärande vid 

utevistelsen.  
 

Enligt läroplanen för förskolan ska pedagogerna ge barnen möjlighet att växla mellan inne- 

och uteaktiviteter, både i naturmiljö och i planerad miljö. Barnen ska också få möjlighet att 

bekanta sig med sin närmiljö och dess funktion för det dagliga livet 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.7). Vidare står det i läroplanen att verksamheten ska 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Med 

utgångspunkt från dessa läroplansmål vill vi få en fördjupad kunskap om hur pedagoger 

förhåller sig till utevistelsen på förskolans gård. 
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Syfte  
 

 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns lek och lärande vid 

utevistelsen i förskolan. 

 

Vi har avgränsat oss till följande frågeställningar: 

 

 Vilka miljöer och vilket material erbjuds barnen? 

 Vilket syfte har pedagogerna med utevistelsen? 

 Vad gör pedagogerna? 

 Hur skapar pedagogerna intresse hos barnen? 

 

 

 

Teorier 
 

Sociokulturell teori 
 

Det finns olika sätt att närma sig synen på barn och synen på deras lek och lärande. I vår 

studie har vi valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det innebär att vi ser barn som 

lekande lärande individer som i samspel med andra har stora förutsättningar att utveckla nya 

förmågor. Den man som har skapat den sociokulturella teorin är Lev Vygotskij som levde i 

Ryssland i början på 1900-talet, men hans idéer om hur vi lär oss saker är i allra högsta grad 

aktuella även idag, hundra år senare. En som har tolkat det sociokulturella perspektivet är 

Sandra Smidt (2010). Allt lärande för Vygotskij är socialt. Smidt menar att detta kan vara en 

kontroversiell tanke, då man som enskild person förmodligen minns ett flertal tillfällen då 

man lärt sig saker själv. Enligt Smidt avser Vygotskij social i betydelsen av att lärandet ofta 

sker i ett sammanhang där lärandet bygger på tidigare kunskaper och att det oftast är mer 

erfarna personer som hjälper fram lärandet. En viktig aspekt av Vygotskijs perspektiv på 

utveckling är att det inte handlar om barnets mognad. Barnet behöver inte gå igenom vissa 

stadier för att vara moget för lärande.  En annan teoretiker var Jean Piaget och hans syn på 

barns utvecklingsstadier skiljer sig från Vygotskijs tankar. Piagets teori går ut på att barnens 

utveckling är åldersrelaterade och de måste gå igenom olika mognadsfaser (Smidt, 2010). 

 

Proximal utvecklingszon 

 

Även Leif Strandberg (2009) har tolkat Vygotskij och han trycker på det som Vygotskij 

beskriver som utvecklingszoner. Vygotskij betonar vikten av barnets möten med andra för att 

ta språng framåt, alltså att barnen tillsammans med andra lär sig nya saker och går framåt i sin 

utveckling. Dessa språng underlättas genom instruktion och imitation. I lek uppfinner barn 

metoder som tar dem vidare till nya nivåer, det som Vygotskij kallar den proximala 

utvecklingszonen som är den närmaste utvecklingszonen (Strandberg, 2009). Barnets möten 

med andra kan vara möten antingen med vuxna eller med barn som är mer kunniga än barnet 

själv. Strandberg kallar dessa vuxna och barn för ”en fiffig kompis”, alltså någon som kan lite 
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mer och kan hjälpa barnet till utveckling. Samtidigt befäster den fiffiga kompisen sin egen 

kunskap genom att sätta ord på det den vet, eller det han eller hon trodde sig veta. Att berätta 

om sin kunskap med ord är inte en fullbordan av kunskap utan en början, enligt Strandberg 

(2009). 

 

Begreppet utvecklingszon kan förstås som att utveckling är detsamma som lärande. Utvecklas 

barnet inom något område har det fått nya kunskaper och ett ökat lärande. Läroplanen säger 

att det är förskollärarna som ska ansvara för att barnen ställs inför nya utmaningar som 

stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.11). Arnér (2009) beskriver Vygotskijs begrepp ”den 

närmaste utvecklingszonen” som lärprocesser under utveckling. Hon redogör för betydelsen 

av samarbete mellan vuxen och barn där de påverkar lika mycket, fast det är barnet som står i 

centrum. Hon betonar även att samarbetet och kommunikationen mellan barn och barn är av 

stor betydelse. 

 

 

 

Språket som kulturellt redskap 

 

Ett av de kulturella redskapen som Vygotskij beskriver är språket (Smidt, 2010). Det ger 

barnet ett sammanhang där de har stora möjligheter till lärande. Den intellektuella 

utvecklingen uppstår genom språket och genom den sociala interaktionen. Vygotskij (2001) 

framhäver att lärarens roll är att organisera en social miljö där hon eller han hjälper barnen 

med deras erfarenhet som ska bemöta och behärska vetenskapliga begrepp – den närmaste 

utvecklingszonen. Vygotskij poängterar lekens betydelse och att genom leken blir barnet 

medvetet och förbereder sig för framtiden. Smidt (2010) sammanfattar detta som att förskolan 

bör erbjuda en mängd meningsfulla aktiviteter, där man bygger på tidigare erfarenheter och 

där syftet är tydligt för barnet. 

 

 

Utvecklingspedagogik  
 

Ett antagande som ligger till grund för utvecklingspedagogiken, enligt Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007), är att barns sätt att förstå världen börjar i en helhet som därefter 

delas isär och urskiljs, för att sedan kopplas samman till en ny förståelse. Inom 

utvecklingspedagogiken utgår man ifrån att barn föds med förmågan att förstå sin omvärld. 

Pramling Samuelsson och Asplund-Carlsson (2003) menar att pedagogens roll är att skapa 

och fånga situationer i det dagliga arbetet där barn utmanas i sitt tänkande och stimuleras att 

pröva sina idéer. De framhåller också vikten av att få barn att reflektera och uttrycka sig samt 

att pedagogen ska ta vara på mångfalden av barns idéer. Enligt utvecklingspedagogiken ska 

pedagogen ta vara på barnens olika erfarenheter och lärandet ska integreras i så många 

aktiviteter som möjligt. Det betyder att allt som sker under hela dagen i den pedagogiska 

praktiken kan utnyttjas för att påverka barns lärande, även vid utevistelse (Pramling 

Samuelsson, 2011). Variationen har en stor betydelse för barnens möjlighet till lärande. 

Variation kan skapas genom att pedagogen lyfter fram att det finns olika sätt att tänka och att 
barnens olika erfarenheter synliggörs (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 
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Inom utvecklingspedagogiskt förankrad forskning synliggörs barn som är aktiva i sitt eget 

lärande och som utvecklas genom kommunikation med omvärlden (Thulin, 2011). 

Utvecklingspedagogik har sin grund i en fenomenografisk forskningsansats, som handlar om 

hur individer uppfattar ett fenomen (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). De 

hävdar också hur viktigt det är att dela med sig av sin erfarenhetsvärld och att det finns en 

mångfald av sätt att tänka. Om man utgår ifrån barnen och att de har en inneboende vilja att 

lära sig nya saker, kan barnen själva och tillsammans med andra barn få nya erfarenheter som 

leder till ny kunskap. Det kräver att pedagogerna skapar situationer och utnyttjar de tillfällen 

som finns för att utmana barns tankar och föreställningar (Pramling Samuelsson och Sheridan, 

2006). Det barn lär i förskolan handlar om vilka erfarenheter de får vara med om och vilka 
möjligheter till lärande som erbjuds (Pramling Samuelsson, 2011).  

Enligt den här pedagogiken är det viktigt att lärarna ser vart barnet befinner sig i sin 

kunskapsnivå för att kunna hjälpa barnet till nästa utvecklingszon, enligt den sociokulturella 

teorin. Därmed kan pedagogerna finnas tillhands för att ge utmaningar och skapa en 

nyfikenhet på att det finns mer att lära sig. Det är viktigt att barnen får uppleva flera olika sätt, 

vilket även läroplanen för förskolan uttrycker: ”verksamheten skall utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper och kunskap finns i 

mötet med andra individer och omvärlden” (Utbildningsdepartementet, 2010, s.9). Enligt 

Thulin (2011) är lärarens uppgift, utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, att arrangera 

eller fånga situationer i vardagen där detta görs möjligt. Utvecklingspedagogiken betonar 

även barns perspektiv, att barnet får möjlighet att ge sin mening om innehållet. Barnens egen 

erfarenhet ses som en förutsättning och en tillgång i lärandeprocessen. Eftersom barnen har 

olika förutsättningar och olika erfarenheter skapas en variation som ses som en tillgång som 

kan användas i verksamheten (a.a.). 
 

Det utvecklingspedagogiska perspektivet känns aktuellt utifrån vår studie då det som utmärker 

det är att det som sker i vardagen ska vara grunden till att uppnå läroplansmålen. Den vuxnes 

förhållningssätt och medvetenhet om sitt förhållningssätt har stor betydelse för hur tilltron till 

barnet skapas och hur barnens erfarenheter kan användas som en tillgång för 

lärandeprocessen. Thulin (2011) menar att den pedagogiska kvaliteten i förskolan är beroende 

av i vilken utsträckning och hur lärare använder sin kompetens för att skapa pedagogiska 

miljöer. Detta betyder att allt som sker under hela dagen i den pedagogiska praktiken kan 

utnyttjas för att påverka barns lärande. Pedagogernas förhållningssätt har stor betydelse för 

hur vardagen används.  
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Bakgrund och tidigare forskning 
 

Under den här rubriken kommer vi att redovisa tidigare forskning om utomhuspedagogik, lek 

och lärande, pedagogers förhållningssätt samt om miljö. Vi börjar med att redogöra för lite 

historik kring betydelsefulla personer inom utomhuspedagogiken för att visa vilka pedagoger 

som varit viktiga. Det finns olika synsätt inom utomhuspedagogiken och man kan ha olika syn 

på vad utomhuspedagogik är. Vi förklarar vårt perspektiv av utomhuspedagogik och ger en 

inblick i vad pedagogiken innebär, samt hur det kan påverka barns sätt att lära. Därefter 

beskriver vi forskning om lek och lärande för att lek är en central del av barns vardag och vår 

utgångspunkt är att genom lek lär barn. Vi påvisar vad olika forskare har kommit fram till och 

vad läroplanen säger om lekens betydelse. Vårt ställningstagande om lärande i denna studie 

vill vi synliggöra, därför finns det med ett kort avsnitt om hur kunskap kan beskrivas. 

Pedagogernas förhållningssätt till barnens lek och lärande är av stor betydelse och därför 

beskriver vi olika synsätt på pedagogens roll i förskolan. Till sist kommer vi att beskriva 

miljöns betydelse för barns möjligheter till kunskapsutveckling under hela dagen och vikten 

av att miljön utformas på ett sätt som främjar barns nyfikenhet och deras lek och lärande. 

 

 

Utomhuspedagogik 
 

Den här delen är en genomgång av tidigare forskning inom ämnet. Avsikten med 

genomgången är att få en djupare kunskap om historien och olika perspektiv av 

utomhuspedagogik. Vi har valt att inleda med en kort historik om betydelsefulla pedagoger som 
inriktat sig på undervisning ute för att läsaren ska få en förståelse för hur långt tillbaka 

utomhuspedagogiken funnits samt var den härstammar från.  

 

 

 

Historisk tillbakablick – utomhuspedagogik 

 

Här kommer vi att ge en historisk tillbakablick om utomhuspedagogik. Vi menar att det är av 

intresse då dessa tankar om inlärning i utomhusmiljö har funnits långt tillbaka i tiden och 

enligt Szczepanski (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007) finns det mycket för 

skolan idag att lära sig av dessa pedagoger. Vi kan hitta kopplingar till utomhuspedagogik så 

långt tillbaka som i antiken. Aristoteles som levde före Kristus och kan betraktas som Europas 

förste biolog, utgick i sin filosofi från sinnen och praktisk erfarenhet av det som hände i 

verkligheten (a.a.). Vi kan sedan följa flera filosofer och pedagoger som förespråkat lärande i 

utomhusmiljö och framför allt betydelsen av kontakten med verkligheten. I 

utomhuspedagogikens metodologi är det sinnesupplevelsen i en autentisk miljö som är det 

centrala. Pedagogen ska vara en medupptäckare, men pedagogen ska också skapa 

sammanhang och förståelse för barnen, i meningsfulla situationer (Dahlgren & Szczepanski, 

2005). På sextonhundratalet förespråkade Comenius ett lärande i autentisk miljö, speciellt i 

trädgården. Redan då poängterade han vikten av barnets möte med verkligheten och en 

aktivitetsinriktad undervisningsmetod (Szczepanski 2007). Ett århundrade senare levde 

Rousseau som ansåg att lärandet framför allt stimuleras i leken och genom direkt sinnliga 

upplevelser (Dahlgren & Szczepanski, 2005). Även Ellen Key på artonhundratalet kämpade 

för en alternativ pedagogik, där utgångspunkten för lärande ska vara det verkliga livet. John 
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Dewey som var samtida med Key, ansåg att vi utvecklas när vi gör saker och genom att vi får 

konkreta upplevelser. I hans begrepp "Learn to do by knowing and to know by doing" kopplas 

tänkandet till ett handlande (a.a.). Vi kan se att tankarna om direkta sinnesupplevelser och att 

få praktisk erfarenhet i lärprocesser går långt tillbaka i tiden. 

 

Olika synsätt på utomhuspedagogik  

 

Det finns olika sätt att se på utomhuspedagogik. Vi kommer här att beskriva de sätt som vi 

kunnat urskilja i våra efterforskningar. Det finns flera aktuella studier om utomhuspedagogik, 

både som naturskola, som hälsoaspekt och hur det kan vara ett komplement till 

inomhusmiljön. Vi kommer att utgå från den syn som kopplas samman med att lärande ska 

kunna ske under hela dagen. Det är av intresse att redovisa de olika synsätt som finns då de 

går i varandra (se figur 1, s.10) och alla tre synsätten bidrar till beskrivningen av 

utomhuspedagogik.  

 

Naturskola 

 

Naturskola enligt Hedberg (2004) handlar främst om att arenan för lärandet är utomhus. Han 

menar att hela lärandesituationen förändras i uterummet. På Naturskoleföreningens hemsida 

(http://www.naturskola.se). kan man läsa några gemensamma riktlinjer, bland annat som följer: 

 
Naturskolan är inte en plats utan ett arbetssätt, nämligen "att lära in ute". För oss 
är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda 
naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.  

 

Szczepanski (2008) beskriver i sin studie som gjorts i skolan att många lärare inte vet hur man 

undervisar utomhus, än mindre varför och när man bör göra det. Han beskriver vidare att 

utomhusaktiviteterna förknippas för många lärare med korvgrillning och promenader. I 

Sverige finns även I Ur och Skur-förskolor som drivs av friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet 

vill att så många som möjligt ska upptäcka naturen. De arbetar för naturen i närmiljön, 

friluftsområden och mot inskränkningar i allemansrätten. (Friluftsfrämjandet, 2009). 

 

Hälsoperspektiv 

 

Ur ett hälsoperspektiv synliggörs nyttan av att vara utomhus. Idag pågår flera debatter om 

barns stillasittande aktiviteter vid datorer och tv-apparater. Dahlgren och Szczepanski (2005) 

menar att vi kan ana att vår hälsa är globalt hotad på samma sätt som vår planet, om vi inte 

utökar vår kontakt med naturen. Många barn tillbringar större delen av sin vakna tid på 

förskolan. Därför är det av stor vikt att dagen innehåller möjlighet till utevistelse och rörelse. 

Nelson (2010) påpekar att regelbunden fysisk aktivitet minskar stress och påverkar 

immunförsvaret positivt. Det är en guldgruva att vistas utomhus för lärande och utveckling, 

för det mesta är det dessutom alldeles gratis uttrycker Strandberg (2009). Han menar vidare 

att det är helt oslagbart ur ett hälsoperspektiv. 

 

Utomhus som komplement till inne  

 

Grahn (2010) beskriver i sin studie att barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö 

är friskare, leker mer variationsrikt, får bättre motorik och kan koncentrera sig bättre än barn i 

http://www.naturskola.se/
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förskola med mindre stimulerande utomhusmiljö. Dahlgren och Szczepanski (2005) påpekar 

att om förskolegården är rätt planerad och används på ett bra sätt kan gården skapa goda 

förutsättningar för estetiska upplevelser, motoriska aktiviteter, lärande och reflektion. 

Skillnaden att vara utomhus istället för inomhus är att barnen kan uppleva och erfara med fler 

sinnen. Ska barnen lära sig om djur kan det vara lämpligt att besöka en djurpark för att barnen 

ska få en större sinnlig upplevelse. Enligt Dahlgren och Szczepanski behövs reflektion för att 

erfarenheten ska kunna förvandlas till kunskap. De menar vidare att det finns stora 

möjligheter med vad utomhusmiljön erbjuder för att få en helhet i lärandet och de ställer 

utomhuspedagogiken i relation till problembaserat lärande. Problembaserat lärande handlar 

om framför allt verklighetsnära situationer som utgångspunkt för lärandet, självstyrt lärande 

och arbete i grupper.  

 

De här tre perspektiven på utomhuspedagogik går i varandra. Det är framför allt 

utomhuspedagogiken som komplement till inomhus som vi tycker är av intresse för vår 

studie. Det vi menar med barns möjligheter till lärande i utomhusmiljön är att de ska få 

liknande förutsättningar ute som inne men att de också får uppleva med fler sinnen. 

Szczepanski (2007) beskriver dilemmat med just ordet utomhuspedagogik. Det handlar inte 

om att det ska uppfattas som en motsats till inomhuspedagogiken. Istället förespråkar 

Szczepanski att man ska ställa sig fem frågor i förhållande till sin undervisning. Var finns 

miljöer som lämpar sig för lärande? Vad kan vi göra utomhus som vi idag gör inomhus? Hur 

kan läroplanens fyra F, fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse, tillgodoses i 

utomhusmiljön? När är det lämpligt att vara utomhus vid undervisning? Varför ska vi ha 

utomhuspedagogik? Oavsett undervisning inomhus eller utomhus anser Szczepanski att det är 

betydelsefullt att skapa kommunikativa ytor mellan olika ämnen. Figuren nedan visar samspelet 
mellan lärandemiljö, aktiviteten, det sociala samspelet, personlig och social utveckling samt hur vi 

mår i lärmiljön. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1. Lärandemodell för utomhuspedagogik, av Anders Szczepanski (2007,s.27) 
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Lek och lärande 

 
Två centrala begrepp i den här studien är lek och lärande. Flera forskare beskriver lek och 

lärande tillsammans vilket vi beskriver genom den forskning vi hittat inom ämnet. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver barn som lekande och lärande 

individer. Om man tar barns perspektiv när man tittar på lärande, kan man konstatera att det 

inte är lätt att skilja mellan lek och lärande. Enligt Kaufman (1994) behöver barn få möjlighet 

att konstruera sin egen kunskap. Vi bryter mot barns rättigheter om vi inte erkänner det 

inneboende värdet av lekens betydelse. Enligt henne är lek inte bara tidsfördriv, utan lek är att 

leva. Det är naturligt att leka och i leken kombineras tanke och handling, vilket ger 

tillfredsställelse och en känsla av att uppnå något meningsfullt. Benn (2003) beskriver 

kunskap och lärande som meningsskapande där det krävs aktivitet både från barn och från 

pedagog. Pedagogens roll blir att skapa utmaningar för barnet och även att fånga ögonblicket 

när en intressant diskussion uppstår. Barn undersöker och utforskar sin omgivning för att 

förstå och hantera den (Benn, 2003).  

 

I läroplanen står det om hur viktig leken är för aktiviteten i förskolan och hur pedagogerna bör 

använda sig av den för att stimulera lärandet.  

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 
att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010 s.6).  

 

Öhberg (2003) menar att barn utvecklas och lär i relation till andra vuxna och barn. Att barn 

lär av varandra betyder inte att pedagogerna inte behövs. Pedagogen behöver göra barnen 

uppmärksamma på att det i en grupp finns en mängd tankar och idéer om samma sak och att 

problem kan lösas på olika sätt (Williams, 2006). Pedagogerna kan inte lämna över allt 

initiativ till barnen och bli passiva åskådare, utan måste vara medforskare (Bjervås, 2003). 

Hon menar vidare att pedagogens roll blir att planera och organisera situationer och på olika 

sätt stödja barnens kunskapsprocess. För små barn kan problem lösas genom att de får 

upprepa saker. Genom att försöka och misslyckas utvecklas barnet mot att prova nya sätt att 

lösa problemet genom små justeringar (Öhberg, 2003).  

 

Det finns flera olika synsätt på hur barn lär sig och beroende på vilket perspektiv man antar  

får lekens roll olika betydelse. Ett synsätt som varit vanligt i svenska förskolan är 

förmedlingspedagogik. Då har pedagogen en stark tro på att det är vi vuxna som sitter inne 

med svaret som barnet ska lära sig. Barnet behöver uppmuntran och belöning för att ta till sig 

kunskap (Lillemyr, 2002). Lillemyr beskriver även dialogpedagogiken som förutsätter ett 

samtal mellan barn och pedagog. Här kan man se ett samband med Ingrid Pramling 

Samuelssons tankar om utvecklingspedagogik, som också bygger på det som hon kallar för 

metakognitiva dialoger. Dessa dialoger innebär att pedagogen har för avsikt att få barn att 

tänka, reflektera och kommunicera sina tankar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003). Den pedagogiska grundsyn man har påverkar planering, genomförande och 

utvärdering.  
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Utvecklingspedagogik handlar om att barn ska få möjlighet att förstå ett fenomen på olika 

sätt. Barns meningsskapande är det centrala och variationen är betydelsefull. Det finns många 

sätt att lösa ett problem på och därmed uppstår en större möjlighet för barnet att förstå. Om 

barnet ser på samma fenomen på flera olika sätt är det en tillgång, enligt Pramling 

Samuelsson (2011). Därför är både barn och pedagogers erfarenheter en möjlighet att utnyttja. 

Williams (2006) beskriver lärande som en fråga om att uppfatta, erfara och förstå något på ett 

nytt och annorlunda sätt än tidigare. Dahlgren och Szczepanski (2005) redogör för det 

meningsfulla lärandet som en process som böljar fram och tillbaka mellan abstrakt och 

konkret, mellan helhet och delar och mellan det specifika och det generella. Inom 

utvecklingspedagogisk forskning används begreppen lärandets objekt och lärandets akt 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Lärandets objekt definieras av dem som 

den förmåga eller det kunnande som barn ska utveckla i en given situation. Hur en individ går 

till väga för att lära sig kallas för lärandets akt. Thulin (2011) menar att lärandets objekt, det 

vill säga lärandets innehåll, med något undantag inte varit särskilt framlyft i förskolans 

verksamhet. Lärandets akt däremot har stått i fokus för verksamheten.  Inom förskolans 

tradition har man varit framgångsrik när det gäller att ge barnen erfarenheter, enligt Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Man har tagit för givet att barnen lär sig genom att 

endast få vara med om olika upplevelser. Det krävs att man arbetar systematiskt och ser 

barnens erfarenheter som en tillgång och utgår från deras kunskaper i lärandet för att få 

barnen intresserade och erövra ett lärande. 

 

Vad är kunskap? 

 

När vi talar om kunskap i förskolan handlar det inte om att kunna läsa eller klara svåra 

matematiska problem. När vi tittar på pedagogens förhållningssätt till barnens lek och lärande 

i utomhusmiljön handlar det om att utveckla en förståelse för ett fenomen. Enligt Chronvall 

(2010) behöver utomhuspedagogik inte bestå av övningar som är starkt kopplade till specifika 

ämnen såsom matte och svenska. Utomhuspedagogik kan vara upplevelser som arrangerats av 

pedagogerna och där barnen lär sig något utomhus som de kan ha nytta av i framtiden. 

 

Förskolans läroplan (Lpfö98, 2010) beskriver kunskap på det här sättet: 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra. Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, 
intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar 
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom 
att iaktta, samtala och reflektera (Utbildningsdepartementet, 2010, s.6).  

 

Benn (2003) beskriver kunskap som en produkt eller som en process. Produkten kan beskrivas 

som lärandets vad och processen som lärandets hur. Dahlgren och Szczepanski (2005) menar 

att det finns tre olika former av kunskap. Det ena är katalogkunskap, exempelvis 

kategoriseringen av djurarter. Denna form av kunskap handlar om att memorera fakta snarare 

än att sträva efter insikt och förståelse. Den andra formen av kunskap som Dahlgren och 

Szczepanski framställer är en analog form, en kunskap som innebär förståelse för hur 

fenomen i omvärlden är konstruerade och att vi kan se företeelser ur olika perspektiv. Den 

tredje kunskapsformen är den dialoga, som ger oss möjlighet till kommunikation både genom 
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redskap och verktyg och genom språket. Denna kunskapsform kräver en kommunikativ 

möjlighet även i den situationen där lärandet sker (a.a.). 

 

 

Pedagogens roll och förhållningssätt 
 

Pedagogens roll och förhållningssätt gentemot barnen vid utevistelsen är ett grundläggande 

begrepp i studien och för dess analyser vi vill därför belysa vad tidigare forskning tar upp i 

ämnet.  

 

Pedagogernas förhållningssätt i mötet med barnen är av stor betydelse enligt Benn (2003). 

Hon menar att pedagogens roll är att vara en medupptäckare i barnets kunskapsprocesser, för 

att stötta barnet i dess reflektion över erfarenheterna som det tillägnar sig. Detta är en aktiv 

roll som handlar om att lyssna på barnet, skapa situationer och ställa frågor som utmanar 

barnen. Först när erfarenheten blir reflekterad skapas ny kunskap, enligt Dahlgren och 

Szczepanski (2005). Även Pramling Samuelsson (2011) påpekar också att pedagogens roll är 

att utmana barnens intressen, ha kunskap om det barnen förväntas lära sig och att vara 

engagerade i nuet. I förskolans läroplan står det att pedagogerna ska utnyttja barnens 

nyfikenhet och lust att lära och därigenom stärka tron på deras egen förmåga 

(Utbildningsdepartementet, 2010 s.9).  Pedagogens förhållningssätt och medvetenhet om sitt 

förhållningssätt kan sägas vara avgörande för hur tilltron till barnet skapas, menar Thulin 

(2011). För att bli medveten om vilket förhållningssätt man har bör man föra pedagogiska 

diskussioner med andra pedagoger (Lillemyr, 2002). Även Arnér (2009) påpekar att det kan 

vara svårt att som pedagog få syn på sitt eget förhållningssätt, det kan bli komplicerat att bryta 

invanda mönster och ageranden. Hon menar vidare att en av förutsättningarna för att 

utvecklas är dels möten med andra pedagoger men även att man möter något ovanligt och 

nytt, eller då det invanda mönstret får stötas och provoceras. Den pedagogiska grundsynen 

förändras hela tiden så länge man utbyter erfarenheter och utvecklas som människa. Det 

synsättet brukar kallas det livslånga lärandet och genomsyrar förskolans läroplan (Lillemyr, 

2002). Pedagogens grundläggande förhållningssätt ska bygga på att dela med sig av sin 

kunskap, att man har inställningen att det jag kan delar jag med mig av, och det jag vill kunna 

tar jag reda på, menar Strandberg (2009).  

 

 

Miljö  
 

Med ordet miljö menar vi hur rummen är utformade och vad barnen har tillgång till för 

material i förskolan, alltså vilken lekmiljö barnen möter i sin vardag. Då vi endast har hittat 

begränsat med litteratur om utomhusmiljön i den bemärkelsen som vi menar, använder vi oss 

av den forskning som finns om inomhusmiljön. Vi menar att den miljö barnen möter inne och 

pedagogers förhållningssätt till lek och lärande inne även kan appliceras på utemiljön.  

 

Om barn ses som lekande lärande individer måste miljön i förskolan anpassas och 

verksamheten utformas så att det bildar en helhet, menar Pramling Samuelsson (2011). Det är 

av betydelse att inne och ute kopplas samman så att barn ska ha möjlighet till lärande under 

hela dagen i alla miljöer. I sin avhandling framhåller Thulin (2011) att i 

utvecklingspedagogiken ses barn som kompetenta i betydelsen att de bär på erfarenheter och 
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kunskaper som de använder för att försöka förstå sin omvärld. Samtidigt betonar hon att det är 

den vuxnes roll att iscensätta den pedagogiska miljön. Hur den pedagogiska miljön är 

organiserad, det vill säga hur pedagoger i förskolan tänker kring samt organiserar rum och 

material är en viktig del i hur barnen har möjlighet att utveckla och lära sig (Bjervås, 2003). 

Tidigare såg man på förskolan som en ersättning för hemmet, med en hemlik miljö (a.a). 

Numera tänker man på förskolan som ett komplement till hemmet där barnen ska få möjlighet 

att upptäcka, utforska och lära sig nya saker. Engdahl och Ärleman-Hagsér (2011) har i sin 

studie kommit fram till att om personalen observerar det barnen gör och är intresserade av, 

kan de genom ett tillåtande förhållningssätt göra barnens röster hörda för att sedan 

tillsammans med barnen kunna ändra om i den fysiska miljön. Miljön behöver därmed sagt 

inte vara statisk utan skall kunna förändras utifrån barnens intressen. Även Bjervås (2003) 

menar att den pedagogiska miljön ska vara en arena som stödjer och utvecklar barnens 

kompetenser, men då måste miljön förändras utifrån de förändringar som sker i barngruppen. 

Thulin (2011) påpekar att barnens erfarenhet ska tas tillvara och att barnen ska ha möjlighet 

till delaktighet och inflytande på lärmiljön. Hon menar vidare att i utvecklingspedagogiken 

betonas betydelsen av de förväntningar som barnen möter från de vuxna. Samtidigt anpassar 

sig barnen till de förväntningar som miljön inbjuder till. Det krävs en kreativ, skapande och 

fantasifull miljö för att barnen ska kunna leka, menar Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003).  

 

Enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) ska pedagogerna erbjuda en 

god miljö för utveckling och lek och lärande. Pedagogerna ska även ta vara på barns 

vetgirighet och deras vilja och lust att lära. Abbott (2005) menar att den lekmiljö och de 

lektillfällen som pedagoger skapar för barnen är centrala faktorer för lekens utveckling. Hon 

beskriver att lärandet måste betraktas som en komplex interaktion där lärandet först blir 

möjligt när miljön utgör ett aktivt element. Detta kan kopplas samman med vilken barnsyn 

och kunskapssyn som pedagogerna har. Miljön signalerar till barnen vilken tilltro vi har till 

deras kompetens, enligt Bjervås (2003). Bjervås menar att miljön ska uppmuntra till 

utforskande och hon påpekar vikten av att rummet kommunicerar med barnen. Miljön i 

rummen ska främja möten mellan barnen och samarbete i grupp, likväl som det ska finnas 

möjlighet för individuell utveckling och personligt utrymme. Hon anser att det är viktigt att 

reflektera över vilket budskap som finns inbyggt i den pedagogiska miljön.  

 

Utemiljöer för barn bör utmana dem både intellektuellt och kroppsligt, men samtidigt erbjuda 

trygghet och lugn, enligt Chronvall (2010). Hon menar också att utemiljöerna ska stimulera 

till samarbete, kreativitet, miljömedvetenhet och aktiv kunskapsinhämtning. Enligt Chronvall 

kan en medveten och kunskapsbaserad planering, med barns behov i centrum kunna leda till 

mer stimulerande, lärorika och välanvända förskolegårdar. Hon anser att alla som är med och 

skapar barns utemiljöer ska ta reda på vad i utemiljön som lockar barn till rörelse, utveckling 

och lek. 

 

Sammanfattning om tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen om miljö, lek och lärande och pedagogens förhållningssätt handlar 

mestadels om verksamhet i inomhusmiljö. Vi gör följande reflektioner utifrån vad vi har läst.  

Historiskt har synen på utomhuspedagogik inte förändrats så mycket. Redan långt tillbaka i 

tiden använde sig pedagoger av utomhusmiljön för att stimulera sinnesupplevelsen i en 
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autentisk miljö. Pedagogens roll inom förskolan har gått från att vara en förmedlande vuxen 

till att bli en medupptäckare. Miljön på förskolan har också kommit att betyda allt mer. Då 

olika miljöer signalerar till barnen vad som förväntas av dem bör miljön vara föränderlig och 

utformas så att de inbjuder till nya utmaningar som stimulerar lek och lärande. När utomhusmiljön 
används som ett extra rum för lärande skapar det möjligheter för att skapa variation på lärandet. 

Pedagogerna bör utgå från barnen för att skapa meningsfullhet i verksamheten. Utifrån detta vill 

vi ta reda på hur pedagogernas förhållningssätt till barns lek och lärande vid utevistelsen i 

förskolan ser ut. Vår studie bidrar till att belysa pedagogens förhållningssätt även utomhus. Vi 

går nedan in på vilken metod vi valt för att få svar på våra frågor samt hur vi gått tillväga. 
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Metod 
  
I det här avsnittet kommer vi att motivera vilka metoder vi använt oss av samt hur vi samlat in 

vårt datamaterial. Vi redogör också för hur vi gjort vårt urval. Vidare presenteras 

forskningsetiska överväganden och tillvägagångssättet redogörs. Vi har valt att göra vår studie 

med en kvalitativ metod där vi genom delvis deltagande observation samlat in material för en 

vidare bearbetning.  

 

Fältforskande ansats 
 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med observationer som utgångspunkt. Patel & 

Davidson (1994) menar att när man studerar något kvalitativt är ambitionen att upptäcka 

händelser, att tolka och förstå innebörden av praktiken och att beskriva uppfattningar. Repstad 

(2007) hävdar att det är lättare att få syn på sociala relationer vid en kvalitativ studie än om 

man skulle göra en kvantitativ undersökning och exempelvis skicka ut enkäter till människor 

som vi aldrig möter. Den kvalitativa metod vi utgått ifrån är fältforskning. Fältforskning är en 

forskningsansats där man utgår från att den som undersöker är med på plats och delvis deltar i 

observationerna (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). De menar att när forskaren är på 

plats i den verksamhet som han avser undersöka kan han själv se och ta in de sociala 

handlingar som är menat att undersökas. Vidare ger detta möjlighet till en djupgående 

förståelse av de beteenden som undersöks, eftersom det finns flera olika sätt att erhålla 

information, bland annat genom intervjuer och samtal med de människor som finns 

runtomkring i verksamheten. Observationer enligt Bell (2009) är bra att använda då man vill 

veta vad människor verkligen gör. Även Kvale och Brinkman (2010) menar att det är bäst att 

använda sig av observationer och informella samtal för att få en så ”sann” bild som möjligt. 

Om man bara skulle intervjua undersökningspersonerna om deras beteende kanske de 

förskönar sina svar. Vi har följt pedagoger på förskolegården och observerat vad som händer 

runt omkring dem samt ställt frågor till dem angående verksamheten. 

 

Delvis deltagande observation 
 

De observationer som vi utfört kallas enligt Fangen (2005) för delvis deltagande 

observationer. Det betyder att forskaren deltar i de sociala samspelen men inte i deltar i de 

aktiviteterna i den miljön som man observerar. Det innebär i vår studie att vi har varit sociala i 

den bemärkelsen att vi svarat pedagoger och barn om de sökt kontakt med oss. I övrigt har vi 

observerat vad som händer omkring pedagogen vid utevistelsen, men vi har inte hjälpt till i 

hennes arbete med barnen. För att få en så bra bild av barnens lek och lärande samt 

pedagogens agerande som möjligt anser vi att observation är den mest lämpliga metoden att 

använda, då Patel och Davidson (1994) menar att observationer är den metod som är bäst för 

att samla in data kring olika sorters beteende i en kvalitativ studie. Vi tycker att den här 

formen av observation passade vår studie då vi på grund av tidsbrist inte kunnat göra några 

längre observationer. En etnografi som också är en ansats som använder sig av observationer 

är väldigt tidskrävande och forskaren ägnar sig oftast flera månader och hela dagar åt att 

enbart observera (Fangen, 2005). Det har också varit det som avgjort vårt val av 

observationsform då en etnografi inte skulle rymmas inom den tidsram vi har för arbetet med 

studien.  
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Fältanteckningar 

 

Vi har valt att göra löpande dokumentation i form av fältanteckningar av det vi observerat. 

Fältanteckningar som skrivs i ögonblicket och sedan förvandlas till att bli en händelse 

nedskriven på papper kan användas för att tolka det som hände om och om igen (Fangen 

2005). Hon menar vidare att just den processen är viktig när vi sedan ska göra vårt 

analysarbete. Till vår hjälp har vi använt ett observationsschema där vi i förväg hade skrivit 

ned frågor till oss själva vad vi skulle titta efter. Vi har utgått från frågeställningar som vi 

ansett leda oss fram till vårt syfte, exempel på frågor är: Hur gör pedagogen för att skapa 

intresse hos barnen? Vilket material och miljöer kan vi se som erbjuds? Ett 

observationsschema hjälper även till att hålla fokus på det som ska undersökas (bilaga 2). Vi 

har även fört samtal med de pedagoger vi observerat och diskuterat våra tolkningar av 

händelser med dem. Fangen (a.a) påpekar att den här kombinationen observation-samtal leder 

till ett bra underlag för att kunna validera de tolkningar vi gör. Enligt Elvstrand, Högberg och 

Nordvall (2009) kan forskaren redan vid första tillfället i verksamheten göra en tolkning av 

det som händer. Det kunde i vårt fall exempelvis handla om vilka känslostämningar som 

uppstod vid en aktivitet kring pedagogen. 

 

Urval 
 

Vi har utfört våra observationer på två förskolor i Västra Götaland. Enligt Fangen (2005) är 

det viktigt att välja enheter som kan ge information utifrån det tema som vi vill utforska. Hon 

menar vidare att för att få en bredd i informationen och ett djup kan man välja så olika enheter 

som möjligt. En av förskolorna vi valt har därför en utomhuspedagog. En utomhuspedagog 

har som uppgift att arbeta och utveckla med utomhusmiljön på förskolan. Vi kommer kalla 

den här förskolan för Rubinen. Den andra förskolan har inte någon bestämd personal på 

förskolans gård utan det är olika personal som går med barnen ut på förskolegården. Den här 

förskolan kallar vi för Safiren. I samråd med pedagogerna på de förskolor vi genomförde vår 

studie bestämde vi vilka tider och vilka dagar som var lämpliga för våra besök. Vi 

observerade vid fem tillfällen var. Vi var där under olika tider på dagen och vi var även där 

var och en för sig för att få ett så rikt datamaterial som möjligt. 

 

Etik 
 

Då vår undersökning bedrivs på individnivå kommer vi att utgå från Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska riktlinjer (HSFR, 2011). De beskriver fyra krav 

som bör ställas på forskningen. De fyra regler att rätta sig efter är: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Vi har följt de här kraven. Vi 

skickade hem ett brev där vi beskrev vår studie. Då uppfyllde vi informationskravet som 

innebär att barnen och deras föräldrar har rätt till information om studien de kommer 

medverka i. Samtyckeskravet innebär att de observerade måste ha möjlighet till samtycke 

angående medverkan i studien. Detta gav vi barnen och deras föräldrar möjlighet till genom 

att vi skrev ihop ett informationsbrev (Bilaga 1) där målsman hade möjlighet att meddela oss 

att de ej vill medverka, eftersom barnen är minderåriga. Detta gav barnen och deras föräldrar 

en möjlighet att diskutera om de ville medverka i studien. I brevet var vi vara noggranna med 

att berätta att barnen kommer vara helt anonyma och det kommer inte heller gå att utläsa vilka 

förskolor vi besökt samt att det insamlade materialet endast kommer att användas till vår 
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studie. Detta gör att vi  även uppfyller nyttjandekravet, som innebär att uppgifterna om barnen 

inte får nyttjas i andra ändamål än för just den studie vi gjort. Vi uppfyller även 

konfidentialitetskravet genom detta, vilket innebär att informationen om barnen har förvarats 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt materialet. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet har vi i studien gett de deltagande pedagogerna, barnen och deras 

förskolor fingerade namn. Det kommer inte heller gå att läsa i vår studie vilka de observerade 

är utan anonymiteten är total.  

 

Genomförande 
 

Innan vi påbörjade vårt arbete med observationerna hade vi börjat skriva om och läst in oss på 

tidigare forskning och teorier i de områden som berör studiens syfte. Litteratur som behandlar 

forskningsmetoder, och då särskilt observationer tog vi till hjälp i det förberedande arbetet. En 

provobservation gjordes på våra egna arbetsplatser för att prova vårt observationsschema. På 

så sätt fick vi en förståelse för vad vi skulle fokusera på när vi sedan besökte förskolorna. Vi 

kontaktade sedan rektorerna för de två förskolor vi tänkt besöka och fick godkänt av dem att 

göra vår undersökning. Däremot blev vi uppmanade att höra med ansvarig personal för 

respektive avdelningar. Vi skickade mail till arbetslagsledarna på de två förskolorna och fick 

direkt ett positivt besked från en av dem, medan den andra tackade nej. Efter att vi förklarat 

vårt syfte en gång till för förskolan som tackade nej fick vi ett positivt besked även från dem. 

Förskolorna önskade ett brev till föräldrarna att dela ut för information om vår studie men det 

behövdes ej en medgivande talong eftersom fokus ligger på pedagogernas förhållningssätt och 

inga analyser av barnen ska göras i studien. Båda förskolorna är vana vid studentarbeten och 

har det här tillvägagångssättet. Enligt överenskommelse med pedagogerna bestämde vi sedan 

att vi skulle göra vår första observation nästkommande vecka, en timma på varje ställe för att 

sedan återkomma veckan därpå vid ytterligare fyra tillfällen var. Enligt Repstad (2007) är det 

tillräckligt med ett par timmars observation för att man ska kunna utföra den noggrant. Han 

menar vidare att man inte orkar med mer då man efteråt ska kunna renskriva sina 

anteckningar och fortfarande ha minnet i behåll. För att få ett så rikt material som möjligt 

valde vi att vara på olika platser på förskolans gård och följa olika pedagoger. Vi åkte även till 

förskolorna var och en för sig för att vi ville vara där vid olika tidpunkter på dagen. Det 

ideala, enligt Fangen (2005), är att forskarens närvaro inte ska upplevas obehaglig för dem 

som observeras. Vid första besöket ägnade vi oss därför först och främst åt att bekanta oss 

med barn, personal och miljö för att deltagarna sedan kunde känna sig så avslappnade som 

möjligt. Då vi har arbetat på förskola i många år och har en viss förförståelse fick vi innan 

besöket bestämma oss för att nu se på det som händer med nya ögon. Varje besök varade ca 

45 min till 1 timma. Vi fyllde i vårt observationsschema så utförligt som möjligt och 

antecknade kommentarer och dialoger vi uppfattade mellan barnen och pedagogerna. Det blev 

ganska naturligt att hitta balansen med hur passiva vi skulle förhålla oss. Barnen tog ingen 

stor notis om att vi var där, det var något barn som undrade vad vi gjorde där annars verkade 

de inte bry sig särskilt mycket. Även pedagogerna verkade bekväma med situationen. Vi 

ställde också spontana frågor till både barn och personal. Frågor vi ställde till personal 

handlade bland annat om vad syftet med utevistelsen var. Vi undrade också hur de använde 

sig av förskolans läroplan vid utevistelsen. Efter varje observationstillfälle skrev vi rent våra 

iakttagelser i datorn. Vi jämförde sedan vårt insamlade material och hittade ganska snart olika 

mönster i våra iakttagelser. 
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Bearbetning och analys av empiriskt material 
 

För att kunna besvara problemområdets frågor menar Patel och Davidsson (1994) att det krävs 

bearbetning och systematisering av det insamlade materialet. Vårt insamlade material bestod 

av observationsprotokoll och fältanteckningar av kommentarer från pedagoger. Efter varje 

observationstillfälle satte vi oss och renskrev våra anteckningar. För att få fram ett resultat har 

vi analyserat och diskuterat det vi har sett. Vi utgick i vår analys från de fyra frågeställningar 

som vi hade till vårt syfte. Frågeställningarna var: Vilka miljöer och vilket material erbjuds? 

Vilket syfte har pedagogerna med utevistelsen? Vad gör pedagogerna? Hur skapar 

pedagogerna intresse hos barnen? Utifrån dessa frågor gick vi återigen igenom 

observationerna för att jämföra dem med vårt syfte för att se om de besvarats och om vi fått 

fram något nytt. Vi letade efter likheter och skillnader mellan de observerade förskolorna och 

allt eftersom analysen framskred upptäckte vi olikheter mellan förskolorna som gjorde att vi 

analyserade dem var och en för sig. Repstad (2007) påpekar att poängen med att ha ett öppet 

sinne är inte att man ska lägga bort sin förförståelse eller att man ska gå ut på fältet helt 

oförberedd utan man ska vara beredd att ändra förförståelsen, allt eftersom man får nya 

erfarenheter. När analysen tog vid funderade vi över vilka situationer vi upplevt som kunde 

stämma överens med vårt syfte och frågeställningar. Resultatet sammanställdes och med hjälp 

av tidigare forskning och teori analyserades materialet. 
 

Trovärdighet  
 

Patel och Davidsson (1994) hävdar att om forskaren i sin undersökning väljer en 

datainsamlingsmetod som utifrån den ställda forskningsfrågan är relevant blir tillförlitligheten 

hög. Fangen (2005) påpekar att för att få validitet i studien bör forskningen verkligen 

undersöka det som vi säger att den ska undersöka och syftet skall alltså ha besvarats, vilket 

även Kvale och Brinkman (2010) påpekar. För att uppfylla det har vi endast antecknat det 

som hände kring pedagogerna. Eftersom vi informerade deltagarna om vår avsikt med 

observationerna gavs de möjlighet att utforma verksamheten utifrån vårt syfte. Resultatet hade 

kunnat bli annorlunda om pedagogerna inte hade vetat om varför vi var där. I vissa fall kan 

forskaren utelämna detta men det vanliga är att man berättar för att göra deltagarna trygga i 

situationen (Fangen, 2005). Den forskning och de teorier vi har presenterat har fokus på det 

som är relevant för studien. Eftersom vi gjorde en kvalitativ observationsstudie på två 

förskolor kan vi inte göra några generella antaganden. Studien visar pedagogernas 

förhållningssätt vid utevistelsen på två förskolor i Sverige. Vi kan enbart få svar på våra 

frågor utifrån de pedagoger som vi observerat i studien. Eftersom det är få informanter kan 

studien inte ses som att gälla alla förskolor. Enligt Fangen (2005) handlar generaliserbarhet 

om man kan överföra resultatet av de tolkningar av observationerna vi gjort till att gälla 

liknande studier. Vidare menar hon att det är frågan om forskarna själva ska generalisera eller 

om det skall överlämnas åt läsaren. 
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Resultat  
 

I det här avsnittet redovisar vi det resultat vi fått fram i vår studie. Vårt syfte är att undersöka 

pedagogers förhållningssätt till barns lek och lärande vid utevistelsen i förskolan. Resultatet 

bygger på de observationer vi genomfört på två förskolor. Vi har även ställt spontana frågor 

till personalen på de två förskolorna. Vi har delat in vårt resultat i fyra huvudkategorier utifrån 

våra frågeställningar: Vilka miljöer och vilket material erbjuds? Vilket syfte har pedagogerna 

med utevistelsen? Vad gör pedagogerna? Hur skapar pedagogerna intresse hos barnen? Vi 

benämner förskolorna för Safiren och Rubinen. Resultatet är analyserat utifrån tidigare 

forskning och Vygotskijs teori samt det utvecklingspedagogiska perspektivet. 

 

 

Vilka miljöer och vilket material erbjuds? 
 

Miljö på Safiren 

 

Safiren har en ganska liten gård där tre avdelningar samsas om ytan. Barnen som vistas på 

gården är mellan ett och fem år. Det går en asfalterad gång från den ena sidan av gården till 

den andra där den sedan svänger runt en gräsplätt och går tillbaka igen. Det finns en sandlåda 

med fyra gungor, en sandlåda med en gammal klätterställning och ytterligare en sandlåda med 

ett lekhus. På gården finns också en plats avsedd för vattenlek och två stycken pilkojor. Precis 

utanför gården ligger en lite större lekplats med en stor klätterställning och gungor som 

barnen ofta har tillgång till.  

Materialet som barnen har tillgång till varje dag är sandleksaker såsom hink och spade, stora 

grävskopor som kan plockas fram vid önskemål, bandyklubbor och mål, byggklossar som 

ligger i en låda utomhus. Tre dagar i veckan får de även möjlighet att utnyttja cyklar och då 

tar pedagogerna fram en ”tankstation” så barnen kan leka att de åker och tankar sina cyklar. 

Vid fint väder erbjuds stafflimålning med vattenfärg. 

I samtal med pedagogerna säger de att de vill använda gården som ett pedagogiskt rum, på så 

sätt att man använder uterummet på samma sätt som man använder rummen inne. När vi 

frågar hur de kopplar ihop förskolans läroplan med utevistelsen säger Britta: 

Läroplanen finns i vardagen hela tiden, genom att vi erbjuder olika saker som 
byggen, rörelse och det sociala samspelet som finns hela tiden mellan barnen. 
(Britta) 
 

Drömmen är att det ska finnas valfrihet och mycket att välja på ute. De har ingen 

utomhuspedagog, men de har haft en grupp som varit ansvarig för hur gården ska utformas. 

De säger att de vill göra mycket mer med miljön men att de tappat sugen, eftersom 

kommunen sätter stopp för mycket på grund av säkerhetsaspekten. De har fått nya idéer vid 

ett besök på en annan förskola, men har inte haft möjlighet att förverkliga sina idéer. 

Pedagogerna menar att på sommaren är det lättare att erbjuda vissa saker ute t.ex. försöker de 

erbjuda staffli, skrivmaterial vid ett bord som kan flyttas till sköna skuggiga platser och 

vattenlek med matematikinriktning. Vid ett av våra observationstillfällen har pedagogerna 

tagit fram en bänk med olika mätglas och vatten där barnen får experimentera. Pedagogerna 
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pratar om att det är på gården som barnen har möjlighet att ses över avdelningsgränserna. 

Astrid uttrycker sig så här: 

Gården är en viktig mötesplats för att knyta nya kontakter över 
avdelningsgränserna och över åldersgränserna. (Astrid) 

Safiren har inte haft möjlighet att skapa de miljöer som de har velat. Den byggplats de gjort i 

ordning fungerade inte som de tänkt sig, eftersom barnen inte intresserade sig av att bygga. 

Det kan också ha att göra med hur materialet är presenterat, hur barnen blir lockade till lek 

och eget utforskande.  Det här sammanfaller med det Bjervås (2003) påpekar, att pedagogen 

inte kan lämna över allt ansvar till barnen utan måste vara medupptäckare i leken. Hon menar 

vidare att det är viktigt att reflektera över vilket budskap miljön förmedlar. Om kommunen 

inte tillåter fasta installationer kan en lösning vara att plocka material in och ut för att göra 

miljön intressant. Thulin (2011) påpekar att barn anpassar sig till de förväntningar som miljön 

inbjuder till. Det stämmer överens med det vi observerade. Vid de flesta tillfällen som vi 

besökte Safiren fanns det inte mycket material att leka med, men ändå var många barn hela 

tiden sysselsatta. Ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv ska det vara möjligt att lämna över 

en del av lärandet till barnen själva, men då måste pedagogerna ha skapat situationer där det 

görs möjligt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Det som kom fram vid samtalen med 

pedagogerna var att deras ambitioner var att skapa fler lärandemiljöer för barnen utomhus.  

 

Miljö på Rubinen 

 

Rubinen har en stor gård med mycket öppna ytor. Gården är avdelad i två delar, 

beskrivningen av den här gården gäller för de barn som är mellan tre och fem år. Det finns 

flera olika sandlådor med bl.a. lekhus, klätterställning och en rutschkana som ligger på en 

liten kulle. Det finns också flera altaner som har tak och stora asfaltsytor där barnen kan 

cykla. En stor bokstavsorm är målad på asfalten. Det finns även en plats avsedd för vattenlek. 

På den här förskolan har pedagogerna skapat olika ”rum” utomhus där barnen kan leka, 

rummen kallar de för stationer. Det materialet som finns på den stationen förväntas stanna 

där. Det bor exempelvis dinosaurier på en speciell plats och det finns bilar som man kan 

bygga banor till med hjälp av brädor i en sandlåda.  

Materialet som erbjuds på denna förskola varje dag är sandleksaker såsom hink och spade, 

cyklar, staffli med vattenfärg, pennor, papper, bygglek med klossar och rör, griffeltavla med 

pennor, brädor i sandlåda där man kan bygga banor till jeepar, utklädningsvagn med mantlar 

och väskor, dinosaurier med naturmaterial som barnen plockat själva. Dessa saker har barnen 

fri tillgång till i den så kallade fria leken då barnen själva bestämmer vad de vill göra vid sin 

utevistelse. 

I samtal med pedagogerna framkommer att de har tänkt mycket kring sina miljöer och de har 

en speciell utomhuspedagog som har avsatt tid för att genomföra gemensamma tankar. 

Utomhuspedagogen, som vi kallar för Carin, påpekar att de vill erbjuda många miljöer och att 

till de stationer som pedagogerna skapat utomhus har de tänkt på att få med flera 

läroplansmål. En tanke som Carin delger oss är: 
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Det ska finnas undersökande material som ger olika infallsvinklar. Det finns inget 
rätt eller fel.(Carin) 

Hon tror också att det är lättare att skapa miljöer och utveckla dem när man har en speciell 

person som har uppdraget att göra detta. Carins uppdrag är att ta fram stationerna med lärande 

miljöer varje dag klockan åtta och ta bort dem efter klockan tre. Det ska finnas lärandemiljöer 

utomhus precis som inomhus. När vi samtalar med Fanny om lärandemiljöer utomhus och hur 

barnen får tillgång till dem, uttrycker hon: 

Vi erbjuder våra stationer ute under hela dagen och varje dag.(Fanny)  

Vid ett av våra observationstillfällen kommer vi under den tid på dagen då pedagogerna har 

planerat olika aktiviteter ute. Denna dag bygger de en motorikbana med hjälp av en befintlig 

stationär bana och plastklossar och madrasser. Det erbjuds också ett gymnastikprogram med 

musik. Det är de barn som är intresserade och vill som deltar i dessa aktiviteter. Erika har 

synpunkter på barns inflytande: 

Det är viktigt med demokrati och att barnen får vara med och tycka och tänka om 
gården.(Erika) 

Vi kan se att Rubinen arbetat medvetet med sina olika rum, eller stationer, som de kallar det. 

Det är tydligt för barnen vad det finns att göra på gården. Rummen som pedagogerna skapat 

kommunicerar med barnen och pedagogerna är aktiva i mötet med barnen. På Rubinen finns 

ett rikt utbud av material och utrymmet på gården är stort. Vi kan se att de skapat en kreativ 

och fantasifull miljö såsom Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påpekar att 

det krävs för att barn ska kunna leka.  Det är också i samstämmighet med det Thulin (2011) 

menar att om verksamheten ska utgå från barnens intressen och deras drivkraft till lärande 

måste pedagogerna skapa situationer och möten där lärande görs möjligt.  Grahn (2010) anser 

att de barn som vistas i en mer omväxlande utomhusmiljö har en mer variationsrik lek och är 

friskare. På Rubinen har pedagogerna skapat flera olika stationer som kan passa olika 

intressen. 

 

Resultatet visar att båda förskolorna är medvetna om miljöns betydelse för barns möjlighet till 

lek och lärande i utemiljön. Det är i samstämmighet med det Dahlgren och Szczepanski 

(2005) påpekar om att förskolans planering av gården är av stor vikt för att barn ska få goda 

möjligheter till lärande och utveckling. I samtal har pedagogerna lika tankar om sin 

utevistelse, men vi ser i våra observationer att de skiljer sig åt. Båda förskolorna har som mål 

att använda sig av utevistelsen för att barnen ska få utveckla sin kreativitet och sitt lärande. Vi 

kan se att båda förskolorna har sandlådor, vattenlek, lekhus, sandleksaker, cyklar och 

byggmaterial. Hur de två förskolorna i vår studie valt att organisera sina miljöer och sitt 

material skiljer sig åt i den pedagogiska praktiken. Szczepanski (2007) anser att det är 

betydelsefullt att skapa kommunikativa platser i utomhusmiljön. Rubinen har på ett medvetet 

sätt skapat mötesplatser och de har planerat olika stationer och det är aktiva pedagoger ute. 

Safiren har byggmaterial ostrukturerat i en låda, medan Rubinen har ett skåp där materialet är 

tydligt presenterat. På Rubinen har barnen alltid tillgång till stafflimålning och cyklar medan 

det på Safiren endast erbjuds målning vid fint väder och cyklar tre dagar i veckan. Barnen på 

båda förskolorna leker med det som de har tillgång till. På Rubinen har de skapat fler 

mötesplatser för barnen där lärande kan bli möjligt och pedagogerna har en tanke på vad 

barnen kan lära sig på varje station. Det stämmer med det Smidt (2010) påpekar, att det är 
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viktigt att förskolan erbjuder en mängd meningsfulla aktiviteter där syftet för barnen är 

tydligt. Det är även i samstämmighet med det Vygotskij (2001) menar med att lärande sker i 

ett sammanhang och att det krävs mer erfarna personer som kan hjälpa till i lärandet. Vad som 

är meningsfullt skiljer sig förmodligen från barn till barn, men ju fler möjligheter som finns 

ökar sannolikheten att det finns något som fångar barnens intresse. Barnen får en ökad 

möjlighet att förstå på olika sätt om de erbjuds liknande material ute som inne. De kan bygga  

samma sak ute fast med större klossar än de kan göra inne och att måla ute i ett annat ljus gör 

att nya perspektiv kan bli synligt för barnet, särskilt om det finns någon som reflekterar 

tillsammans med barnet. Enligt Chronvall (2010) bör utemiljöerna stimulera till samarbete, 

kreativitet, miljömedvetenhet och aktiv kunskapsinhämtning, vilket vi såg att de gjort på 

Rubinen och att de på Safiren var medvetna men ej kommit så långt än. 

 

Vilket syfte har pedagogerna med utevistelsen? 
 

Pedagogerna på Safiren pratar om att det blir andra aktiviteter ute än inne. De menar att man 

kan se en pedagogisk miljö även utomhus, en lärandemiljö. Syftet är att kunna göra saker som 

man inte kan göra inomhus, exempelvis bygga stort.  Britta och Annelie säger om syftet med 

utevistelsen: 

 

Gården ska vara ett pedagogiskt rum, man kan använda uterummet på 

samma sätt som man använder rummen inomhus. (Britta) 

 

Det är viktigt att barnen får springa och röra sig men det ska samtidigt 

finnas möjlighet till lärande. (Annelie) 

 

Pedagogerna uttrycker också hur viktigt det är att barnen behöver få komma ut för att få frisk 

luft. De upplever att det blir färre konflikter utomhus då själva lekrummet är större än 

inomhus. Ibland är det inget särskilt syfte med utevistelsen som Astrid berättar: 

 
Det finns inte något särskilt lärande i fokus utan själva utevistelsen är det viktiga. 
(Astrid) 

 

Samtidigt handlar det om att ta ut saker inifrån för variations skull och för att barnen ska få 

syn på ett nytt sätt att exempelvis måla. De säger även att lek och lärande hör ihop, barn lär 

hela tiden och av varandra. Ibland är vuxna med i leken och försöker få in förskolans läroplan 

i leken. Genom att materialet lockar menar pedagogerna att det blir möjligt att skapa socialt 

samspel. Om några barn som vanligtvis inte leker tillsammans har ett gemensamt intresse av 

att bygga kan de lockas till varandra genom det. Vid samtal med Berit framkommer det att 

utomhuspedagogiken inte är så stor. 
 

Ja vi skulle kunna göra mycket mer. Vi har ingen utomhuspedagogik här. 

Vi typ bara förvarar barnen utomhus. Men det blir ju så när några inte vill 

så gör man som man alltid gjort, det blir bäst så. (Berit) 

 

Pedagogerna på Safiren har många idéer och har varit på gång att genomföra olika 

lekområden på förskolan. Men på grund av att kommunen har satt stopp av säkerhetsskäl och 

att det blev för dyrt har de tappat sugen som de uttrycker det. De vet samtidigt att de skulle 
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kunna göra mer utomhus med lärandemål i fokus men att det av olika anledningar inte blivit 

aktuellt. Enligt pedagogerna på Safiren har de ett syfte med utevistelsen som de kopplar till 

läroplanen. De menar att exempelvis att det sociala samspelet finns där i leken på gården eller 

att barnen kan lockas till samspel genom att materialet är inbjudande och förenar ett intresse. 

Vår uppfattning är att själva utevistelsen i sig var det viktiga då de flesta av pedagogerna 

pratade mest om vikten av frisk luft och att barnen ska få röra sig på stora ytor. Dahlgren och 

Szczepanski (2005) beskriver detta som ett hälsoperspektiv av utomhuspedagogik och även 

Nelson (2010) håller med om att fysisk aktivitet minskar stress och påverkar immunförsvaret 

positivt.  

 

Pedagogerna på Rubinen anser att det är viktigt att barnen ska få möjlighet att välja att vara 

ute under en stor del av dagen. Det är ju inte alla barn som trivs med att vara inomhus utan 

mår bättre av att vara ute. De erbjuder flera stationer utomhus där det finns tydliga lärandemål 

till varje aktivitet. När vi samtalar med Fanny berättar hon om tankarna med stationerna: 

  
De stationer vi erbjuder ska vara en fördjupning i lärandet. Barnen utmanas och 
lär av varandra. (Fanny) 

Materialet ska vara undersökande och ge olika infallsvinklar, men det kräver aktiva pedagoger 

för att fördjupa lärandet. Pedagogernas roll vid utevistelsen är därför att vara aktiva, finnas 

där barnen är och ställa utmanande frågor till barnen. Erika kommenterar detta: 

 
Allt ska ju inte vara superstyrt utan de måste ju få leka. Bättre finnas med och 

utmana med frågor för att stimulera. Det är ju så vi jobbar hela tiden. (Erika) 

 

Pedagogerna menar att lärandemiljöer ska finnas ute precis som inne och det tematiska arbetet 

som pågår inomhus ska även genomsyra utevistelsen när det är projekttid. När vi besökte 

förskolan arbetade de med ljud som tema och då gick de t.ex. på ljudpromenader, där de 

lyssnade efter olika ljud och de hade skapat en ljudmaskin ute. De märker skillnad sedan de 

omorganiserade och därigenom fick möjlighet att ha en utomhuspedagog. Det är lättare att 

skapa miljöer och ta fram material då utomhuspedagogen har avsatt tid för detta. Carin 

beskriver hur pedagoger kan ta tillvara på barns upptäckter i utemiljön på följande sätt:  

 
Vi tror att barnen kan om de får pröva och det är viktigt med mycket löst material 
exempelvis byggklossar, naturmaterial, utklädningskläder osv. Det är också 
viktigt att barnen får vara med och tycka och tänka om vad som ska finnas. 
(Carin) 

 

Pedagogerna arbetar nära barnen och finns där för att utmana dem med frågor. Lillemyr 

(2002) beskriver detta som dialogpedagogik där både pedagog och barn är aktiva i 

diskussionen och det överensstämmer även med Vygotskijs (2001) tankar om att lära av 

varandra genom språket. Dessa dialoger ska få barnen att tänka och reflektera tillsammans 

med pedagogerna om sina tankar enligt utvecklingspedagogiken (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003). På Rubinen påtalar de även hur viktigt det är med aktiva pedagoger 

utomhus. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påpekar att pedagogerna i sitt arbete med 

barnen ska fånga de stunder som finns för att utmana barnen där de befinner sig i sin 

utveckling. Pedagogerna på Rubinen låter barnen vara med och bestämma vad det ska finnas 

för material på gården. Det här sammanfaller med det Engdahl och Ärleman-Hagsér har sett i 
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sin studie att om pedagogerna är intresserade av det barnen gör och sedan tillsammans med 

barnen kommer överens om vad som ska finnas kan de på så sätt ge barnen inflytande i 

verksamheten.  Det som barnen bär med sig ska tas tillvara och utvecklas i verksamheten 

(Thulin, 2011).  

 

På båda förskolorna är ett syfte att barnen ska få möjlighet att vara utomhus. Enligt läroplanen 

för förskolan ligger det också i pedagogernas uppdrag att verksamheten utomhus bör ge 

möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö 

(Utbildningsdepartementet, 2010 s.7). Pedagogerna är med i barnens lek på båda förskolorna 

då de försöker arbeta mer aktivt med läroplanen. Det som skiljer dem åt är att förskolan 

Rubinen arbetar även med sitt tematiska arbete utomhus.  

Vad gör pedagogerna? 

Här har vi haft fokus på vad pedagogerna gör mer än vad de säger. Därför har vi valt att inte 

lägga in några citat istället följer här några utdrag från våra fältanteckningar. 

På Safirens förskola märkte vi att pedagogerna såg till att barnen hade 

något att göra och de gick omkring och pratade till barnen om vad de 

gjorde.  

 

Berit och Britta gav barnen förslag på vad de kunde aktivera sig med t.ex. 

gräva i sandlådan, gå till kullen eller gunga.  

 

Vid något tillfälle var Astrid delaktig i barnens lek och spelade bandy.  

 

Pedagogerna pratade en del med varandra och deras diskussioner då kunde vi inte höra. Vi 

observerade att pedagogerna gick runt och hade uppsikt över barnen. Vid de tillfällen vi 

besökte förskolan såg vi inte att pedagogerna hade något planerat lärande för barnen vid 

utevistelsen. Med lärande menar vi aktiviteter som är planerade av pedagoger eller att det 

finns miljöer och material som kan kopplas till målen i läroplanen. Vid ett 

observationstillfälle fanns det vattenlek med mattetema där barnen fick utforska själva.  

 

På Rubinen var pedagogerna aktiva på gården och fanns nära barnen. Nedan några 

fältanteckningar från Rubinen: 

 

Erika organiserade leken ”Kom alla mina kycklingar” där hon själv deltog. 

 

Carin byggde en hinderbana tillsammans med barnen. 

 

Fanny startade upp ett gymnastik- och rörelseprogram där hon också 

medverkade.  

 

Vid de organiserade aktiviteterna fanns det ett tydligt lärandemål i centrum exempelvis vid 

hinderbanan då barnen får möjlighet att öva sin motorik och koordinationsförmåga, men även 

samarbete och att kunna vänta på sin tur. Barnen var delaktiga och fick möjlighet att påverka 

sin situation genom att de fick vara med och bestämma hur banan skulle utformas. Vid de 

organiserade tillfällena var pedagogerna mer engagerade, vilket resulterade i att barnen 
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lockades dit och deltog. Då pedagogerna var aktiva utomhus skapades det fler lärtillfällen. Vi 

upplevde att pedagogerna ofta utmanade barnen med frågor. 

 

Pedagogerna på båda förskolorna var aktiva och gick runt och pratade med barnen om vad de 

gjorde. Det fanns tillfällen på båda förskolorna då pedagoger deltog i barnens lek, t.ex. bandy, 

Tjuv och polis, hinderbana och Kom alla mina kycklingar. På Rubinen hade pedagogerna, 

enligt utomhuspedagogen, en medvetenhet om vikten av aktiva pedagoger, detta var något de 

pratat om på sina personalmöten, enligt Carin. Med aktiva pedagoger menade de att finnas 

nära barnen så att de kan uppfatta vad barnen är intresserade av och för att kunna ställa frågor 

till barnen som kan leda till kunskapsutveckling. Detta belyser Dahlgren och Szczepanski 

(2005) som beskriver kunskapsinhämtning som något som måste ske i dialog med andra och 

att det är viktigt med olika perspektiv på samma företeelse. Även Benn (2003) påpekar att 

pedagogens roll är att vara medupptäckare och att detta är en mycket aktiv roll vilket blev 

tydligt under våra observationer. Vygotskij (2001) och Dahlgren och Szczepanski (2005) 

påtalar vikten av att den erfarenhet barnen får måste reflekteras för att bilda ny kunskap. Det 

förhållningssätt som pedagogerna har påverkar barnens möjlighet till reflektion och utmaning. 
 

Hur skapar pedagogerna intresse hos barnen? 
 

Safirens pedagoger erbjuder barnen aktiviteter. De försöker locka barnen till att leka genom 

att påvisa vad de kan göra och vilka leksaker det finns att leka med. Pedagogerna ser till att 

inte något barn är passivt, i så fall lockar de till lek genom att uppmuntra barnen till att leka 

med något eller någon. Pedagogerna startar igång en samarbetslek som heter Tjuv och polis. 

En annan pedagog är med barnen och spelar bandy. Några exempel från pedagogerna när de 

skapat ett intresse hos barnen: 

 
Vad ska vi göra nu? Ska jag hämta nyckeln till byggen? (Det är där som 
byggmaterialet förvaras). (Astrid) 
 

Vad lagar du för mat? Köttbullar! Åh vad gott, får jag smaka? (När barnen leker 
att de lagar mat i det lilla huset). (Astrid) 

 

Berit uttrycker sig på liknande sätt: 

 
Vad vill ni göra? Ska vi gå till kullen? (Berit) 
 
Vad bygger du? Blev det inget slott? Barnet svarar: Nej det blev en kaka. Berit: 
Jaha! (Berit) 

 

Pedagogerna på Safiren var måna om att alla barn hade något att göra. De var med i barnens 

lek och samtalade med barnen om vad de gjorde för att driva leken framåt.  Det samstämmer 

med det Abbot (2005) påtalar att de gånger pedagoger aktiverar lek och erbjuder en 

stimulerande miljö är viktiga faktorer för barnens lekutveckling och därigenom även lärandet.  

 

På Rubinens förskola finns det alltid en pedagog utomhus för att barnen ska ha möjlighet att 

gå ut hela dagen. Pedagogen arbetar nära barnen för att finnas där och utmana med frågor. 

Genom materialet som finns framplockat lockas barnen till lek. Pedagogerna är aktiva med 

barnen på gården. Här redovisar vi exempel på aktiviteter: 
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Carin bygger en motorikbana tillsammans med barnen och är sedan själv med och 

deltar. 

 
Fanny påvisar hur man kan lasta en cykelkärra för att det inte ska flyga av 
(kartonger). Ber sedan barnet försöka lasta så det inte flyger av.  
 

När barnen har stopp i en vattenslang visar Erika olika förslag på  hur de ska 
kunna lösa problemet så att vattnet ska kunna rinna fritt. 
 
En flicka, som vi kallar Stina, leker med byggklossarna ute och Carin finns med 
och ställer frågor om vad hon byggt. – Ett flygplan, svarar Stina. – Hur kan 
flygplanet flyga, undrar Carin. – Med vingar, de är här. Diskussionen fortsätter 
om var någonstans man kan flyga och vilka länder de besökt. Stina fortsätter 
sedan att utveckla sitt flygplansbygge. 

 

På Rubinen var pedagogerna mestadels aktiva vid de tillfällen vi var där och observerade.  De 

hade ett planerat syfte med utevistelsen. Dels hade de sina stationer med lärandemål till och 

de startade igång aktiviteter. Vid ett av de tillfällen vi var där var det rörelse och motorik som 

var i fokus. De arbetade även med temat tre dagar i veckan utomhus. Det gick en röd tråd 

genom verksamheten både inomhus och utomhus. Eventuellt är det som de själva uttrycker 

det lättare att ha en utomhuspedagogik när det finns en särskild pedagog som alltid ansvarar 

för planeringen av verksamheten utomhus. Detta är i enlighet med Chronvall (2010) som 

betonar att med en medveten planering, där man har det som barnen behöver i fokus kan det 

leda till mer stimulerande och även mer lärotillfällen på förskolans gård. Hon menar vidare att 

de som planerar verksamheten och då i det här fallet utomhus måste ta reda på vad det är som 

fångar barnens intressen till rörelse, utveckling och lek.  

 

På båda förskolorna är pedagogerna aktiva med att delta i barnens lek och påvisa för dem vad 

det finns för material att leka med. Det som skiljer dem åt är att på Rubinen arbetar man även 

med temat utomhus såväl som inomhus. På Rubinen finns det en utomhuspedagog som har 

avsatt tid för att planera för utomhusaktiviteterna. Utomhuspedagogen finns tillgänglig under 

större delen av dagen för att barnen alltid ska ha en valmöjlighet att gå ut. Abbot (2005) 

påpekar att de lektillfällen som pedagoger skapar för barnen är viktiga för att utveckla leken. 
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Diskussion 
 

Syftet är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns lek och lärande vid utevistelsen i 

förskolan. Vi kommer här att diskutera resultatet utifrån de fyra frågeställningarna som vi har 

analyserat och därefter följer en slutdiskussion och en slutsats. Avsnittet kommer att avslutas 

med förslag på framtida forskning och en metoddiskussion. 

 

Vilka miljöer och vilket material erbjuds? 
 

Vi kan se likheter och skillnader i de förskolor vi besökt. Hur pedagogerna pratar om hur de 

vill att deras verksamhet vid utevistelsen ska se ut är ganska lika. De vill ha pedagogiska 

miljöer med möjlighet till lärande utöver det de spontant tillägnar sig i leken. De anser att 

miljöerna är viktiga och båda förskolorna menar att så kallad fri lek och att ”bara få springa 

runt” alltid måste vara möjligt. Thulin (2011) påpekar att det är pedagogen som har ansvaret 

för att skapa pedagogiska miljöer så att den pedagogiska kvaliteten i förskolan ökar. Detta 

stämmer överens med det utvecklingspedagogiska perspektivet då pedagogens uppgift är att ta 

tillvara på barnens intressen och använda det för att ett lärande ska bli möjligt (Pramling 

Samuelsson, 2011). Vid utevistelsen har båda förskolorna liknande miljöer och material men 

det presenteras på olika sätt. Det vi såg var att barnen lockades till det materialet som erbjöds. 

Då det fanns fler organiserade stationer på Rubinen erbjöds barnen en mer variationsrik lek. 

Thulin (2011) påpekar att då barnen har med sig olika erfarenheter, skapas en mångfald av 

intressen som blir möjliga att utveckla om barnen har tillgång till ett rikt material. Det är 

viktigt att reflektera över vilket budskap som finns inbyggt i den pedagogiska miljön, enligt 

Bjervås (2003). Ur ett sociokulturellt perspektiv lär sig barn i sammanhang och i 

kommunikation med andra barn (Vygotskij, 2001). Vid det tillfället på Safiren som de 

arrangerat ett bord med vattenlek blir detta möjligt. Barnen kommunicerar med varandra om 

vad som händer med vattnet och det finns en tydlig aktivitet att samlas omkring. Kunskap i 

förskolan kan handla om att få förståelse för ett fenomen. 

 

Vilket syfte har pedagogerna med utevistelsen? 
 

På båda förskolorna är syftet att barnen ska få möjlighet att vara utomhus, vilket är i 

samstämmighet med läroplanen som uttrycker att barnen ska få möjlighet till lek och andra 

aktiviteter utomhus. På Rubinen talar de om vikten av aktiva pedagoger och att miljöns 

betydelse är stor. De tar vara på utevistelsen och ser den som en pedagogisk tillgång, 

samtidigt som de ger barnen möjlighet att leka fritt och röra sig om det är det som de behöver. 

Just aktiva pedagoger ser vi som den största skillnaden mellan förskolorna. Pedagogernas 

förhållningssätt i mötet med barnen är av stor betydelse, enligt Benn (2003). Pedagogen bör 

vara en medupptäckare i barnens kunskapsprocesser och detta innebär en aktiv roll som 

handlar om att ställa utmanande frågor och skapa situationer där lärande blir möjligt (a.a.). 

Även i utvecklingspedagogiken framhävs vikten av att pedagogerna finns tillhands för att ge 

utmaningar och göra barnen nyfikna på vad som erbjuds (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). Vygotskij (2001) framhäver i den sociokulturella teorin att pedagogens roll är att 

organisera en verksamhet där barnet kan få nya kunskaper och ta steget till nästa 

utvecklingszon. På Rubinen har utomhuspedagogen satt upp mål för utevistelsen och där ingår 

att de ska ha aktiva pedagoger och de ska undvika ”klumpbildning” som hon uttrycker det. 

Förskolans läroplan finns med i diskussionerna kring utemiljön även på Safiren. Vår analys 
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visar dock att deras utevistelse har ett hälsoperspektiv där rörelsen och den friska luften står i 

fokus. Pedagogerna på Safiren menar att barn lär av varandra hela tiden, men som Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påpekar krävs det att pedagogerna arbetar 

systematiskt och reflekterar med barnen för att lärandet ska bli synligt. 

 

Vad gör pedagogerna? Hur skapar pedagogerna intresse hos barnen? 
 

Pedagogerna var aktiva på båda förskolorna i den meningen att de såg till att inget barn var 

passivt. Utmärkande för ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt är att pedagogerna bör 

skapa och fånga situationer där barnen får möjlighet att tänka och samtala med andra. 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Pedagogerna ska vara engagerade i nuet 

och utmana barnens intressen. Då pedagogerna arrangerar organiserade aktiviteter blir barnen 

utmanade och får möjligheter till socialt samspel. Vygotskij (2001) framhäver att pedagogens 

roll är att hjälpa barnen framåt i sin utveckling genom att skapa tillfällen där socialt  samspel 

blir möjligt. Pedagogerna på förskolorna skapade ett intresse dels genom att påvisa vad som 

fanns att leka med och genom att arrangera lekar där de själva deltog. Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) menar att den pedagogiska grundsyn man har i arbetslaget 

påverkar hur planering, genomförande och utvärdering av verksamheten ser ut. En stor 

skillnad mellan förskolorna var att det tematiska arbetet på Rubinen fanns med även vid 

utevistelsen. Det fanns ett medvetet bruk av leken för att utveckla barnens lärande både i 

temat men även i de fria aktiviteterna, vilket är i samstämmighet med läroplanen för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010,s. 6). Safirens pedagoger ansåg att läroplanen finns med hela 

tiden, även vid utevistelsen. Vi ser betydelsen av att planera för att barnen ska få en så 

innehållsrik utevistelse som möjligt. Detta påpekar även Chronvall (2010) som anser att 

medveten planering där man sätter barnens behov i fokus, kan leda till mer stimulerande och 

lärorik utevistelse för barnen.  

 

Slutdiskussion 
 

Vi har i vår undersökning sett att det förhållningssätt pedagogerna har vid utevistelsen är av 

betydelse för hur leken utvecklas och hur lärande kan bli möjligt. När det finns byggmaterial 

kan barnen utveckla sitt kunnande om konstruktion, finns det staffli med färger kan skapandet 

få växa. Rolleken får en ny dimension om pedagogerna tillför rekvisita. Abbott (2005) menar 

att lärandet blir möjligt när miljön lockar till utforskande och även Bjervås (2003) påpekar 

vikten av att rummet kommunicerar med barnen. I det här fallet är det utomhusmiljön som är 

rummet, där vi menar att det är viktigt att som pedagog utveckla lika bra lekmiljöer ute som 

inne. Szczepanski (2007) ser inga motsättningar mot att plocka ut inomhuspedagogiken, det 

ena behöver inte utesluta det andra. Han menar vidare att det är betydelsefullt att skapa 

kommunikativa ytor mellan olika ämnen.  

 

Pedagogernas förhållningssätt är av stor vikt för hur förskolans läroplansmål blir synliga och 

hur flera ämnen kan integreras vid utevistelsen. När vi har undersökt pedagogens 

förhållningssätt till att utmana barnens lek och lärande har vi sett att ju mer aktiva 

pedagogerna är desto fler tillfällen finns för barnen att reflektera över vad de upplever. Detta 

överensstämmer med det Vygotskij (2001) och Dahlgren och Szczepanski (2005) påtalar att 

den erfarenhet barnen får måste reflekteras för att de ska bilda ny kunskap. De mötesplatser 

som pedagogerna skapar blir viktiga för att barnen ska kunna utveckla sitt sociala samspel och 
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kunna få hjälp av någon som kan lite mer, det som Strandberg (2009) kallar för fiffig kompis 

där han utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon.  

 

När vi tittat på hur pedagogerna samspelar med barnen vid utevistelsen har vi sett hur viktigt 

det är med aktiva pedagoger. Om pedagogen går runt och övervakar mer än vad de intresserar 

sig för barnens aktiviteter skapas inte lika många möjligheter för lärtillfällen. Arnér (2009) 

påpekar vikten av samarbetet mellan vuxen och barn för att lärprocesserna ska utvecklas. 

Barnen lär sig naturligtvis i alla situationer även där pedagogen inte är med och ställer frågor, 

men det är pedagogen som ska ansvara för att barnen ställs inför nya utmaningar som 

stimulerar lusten att lära, enligt förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010,s. 11). 

Pedagogerna måste vara nära och samspela med barnen för att uppfatta det barnen finner 

intressant och för att kunna ställa reflekterande frågor. Arnér (2009) menar att samspelet 

mellan pedagogen och barnet kan betraktas som ett pedagogiskt möte där båda tillför mening, 

aktivitet och kreativitet. Därför anser vi att aktiva pedagoger utomhus kan bidra till högre 

kvalitet på verksamheten.  

 

Slutsatser 
 
Vi ser fördelar med att ha en pedagog som alltid kan vara utomhus och planera för 

utomhuspedagogiken. Av erfarenhet vet vi att det är fördelaktigt att ha olika ansvarsområden 

för att en förändring ska genomföras, samtidigt som reflektionen med andra pedagoger är av 

stor vikt. Detta blir också tydligt i vår studie där det på Rubinen finns en utomhuspedagog 

som har kunnat förverkliga pedagogernas tankar där läroplanen genomsyrar utevistelsen. 

Genom att synliggöra tankar och idéer pedagoger emellan kan de göra medvetna och 

reflekterade val. Det är viktigt att pedagoger hela tiden gör reflekterade val, eftersom 

förskolan är till för barnen och för att främja deras lärande. Det mest betydelsefulla är trots 

allt förhållningssättet som pedagogen har, där pedagogen bör vara aktiv även utomhus och 

fungera som en medupptäckare.  

 

Framtida forskning 
 

Slutligen har vår undersökning även ställt oss inför nya funderingar. Vi anser att det kan vara 

intressant att undersöka hur pedagogerna dokumenterar det som barnen reflekterar kring. Hur 

fångar pedagogerna upp barnens intresse och skapar möjlighet för lärande vid utevistelsen? 

Intressant vore också att jämföra om man kan se någon skillnad i vad barnen lär sig mellan de 

barn som har ett rikt utbud av material vid sin utevistelse och de barn som har mindre material 

att tillgå. Det skulle vara lärorikt att under en längre tid följa olika förskolor för att undersöka 

vad som har betydelse för barns lek och lärande vid utevistelsen. Spelar materialet någon roll 

för barnens möjlighet till lärande? Är det pedagogens förhållningssätt som har den största 

betydelsen för barns utveckling? Detta är exempel på frågor som skulle vara intressanta att 

forska vidare kring. 
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Metoddiskussion  
 

Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ metod med delvis deltagande observation där vi 

även samtalat med pedagogerna och fört fältanteckningar. Vi anser att det är den metod som 

bäst kan få syn på vad pedagogerna gör. Om vi enbart gjort intervjuer hade vi inte fått syn på 

om de gör som de säger att de gör. Då vi båda har erfarenhet av arbete i förskola har det varit 

svårt att lägga alla förutfattade meningar och fördomar åt sidan för att se på studien på ett så 

neutralt sätt som möjligt. Eftersom vi valt att ta ett utvecklingspedagogiskt och sociokulturellt 

perspektiv i vår studie förstår vi att det påverkat oss redan innan vi gick ut och gjorde våra 

observationer. Vi har tittat på förskolorna utifrån det utvecklingspedagogiska synsättet och det 

har troligtvis även speglat vår analys av resultatet.  

 

En brist vid observationerna kan ha varit att vi ibland observerade var och en för sig. Hade vi 

båda observerat samma sak kanske vi tolkat det annorlunda. Vi ansåg ändå att vi skulle få ett 

rikare material om vi delade upp oss. Det resultat som vi fått fram genom de observationer 

och fältintervjuer vi utfört behöver inte överensstämma med verkligheten, pedagogerna kan 

ha agerat annorlunda då de visste att de blev observerade. Årstiden kan även ha påverkat vårt 

resultat, hade det varit sommar kanske det varit mer material framplockat. En annan faktor 

som kan ha påverkat resultatet är att det var sjuk personal på förskolorna vilket också kan ha 

lett till att agerandet blev annorlunda vid våra observationer.  

 

Rubrikvalet på studien kanske inte speglas tillbaka av innehållet i texten. Vi ville väcka 

nyfikenhet hos läsaren med rubriken och kanske vara lite provocerande. Vi menar inte att det 

är fel att övervaka barnen. Det är en självklarhet och en av förskolepersonalens viktigaste 

arbetsuppgifter är att se till att ingen skadar sig eller blir utanför. Samtidigt ser vi fördelarna 

med att pedagogerna utnyttjar det stora utomhusrummet och är en medupptäckare. Framförallt 

är det en önskan hos oss som framtida förskollärare att vi vill vara medupptäckare med barnen 

och inte fungera som en övervakare. 

 

Då det varit tidsbrist för studien har det endast varit möjligt att göra besök på två förskolor. Vi 

har genom vår undersökning kommit fram till att det finns både skillnader och likheter i 

pedagogernas förhållningssätt till utevistelsen vid de två förskolorna. Fördelarna med att ha 

varit på endast två förskolor är att vi har kunnat gå på djupet med observationerna och få en 

större förståelse. Om studien omfattat fler veckor hade möjligheten till observation på fler 

förskolor varit möjlig. Vi har genomfört vårt arbete tillsammans vilket vi tycker har varit en 

styrka då vi har kunnat diskutera och reflektera ihop. Då vi har olika styrkor i skrivprocessen 

har vi kompletterat varandra. Ibland har vi arbetat var och en på sitt håll men vi har alltid 

pratat igenom det vi har skrivit innan vi satt ihop det i vår gemensamma text. Det arbetssättet 

har lett till egen och gemensam reflektion vilket vi anser positivt. 

 

Vi funderar på hur vår studie hade sett ut om vi enbart intervjuat pedagoger istället för som nu 

observera och ställa frågor i förbigående. Eventuellt hade resultatet blivit annorlunda eftersom 

vi i vår studie har sett att pedagogerna säger samma sak på båda förskolorna, men i 

verkligheten ser verksamheterna olika ut. Avslutningsvis har det varit inspirerande och 

lärorikt då vi har fått nya infallsvinklar om utomhuspedagogiken och vikten av aktiva 

pedagoger, som vi kommer att ta med oss ut i vårt fortsatta yrke som förskollärare.  
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Våra slutord får bli från Amos Comenius (Szczepanski, 2007) som i sin stora 

undervisningslära skriver följande: 

 

Låt detta vara en gyllene regel: att förevisa allt för alla sinnen, så långt 

det är möjligt, det vill säga, saker som är synliga för synen, de som är 

hörbara för hörseln. Och kan något uppfattas av flera sinnen, förevisa 

detta för flera sinnen. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Lidköping 2011-11-06 

Hej! 

Under hösten 2011 kommer vi att göra vårt examensarbete som en del i lärarprogrammet 

vid Högskolan Väst i Trollhättan. I vår studie kommer vi att samla in datamaterial genom 

observationer och intervjuer. Datamaterialet kommer att behandlas enligt de riktlinjer som 

gäller för studier av detta slag vad gäller deltagarnas anonymitet och etiska hänsyn. I vår 

uppsats kommer det inte gå att utläsa vilka barn som deltagit och vilken förskola vi varit på. 

Materialet som vi samlar in kommer endast att användas i studiesyfte och som underlag för 

vår uppsats. Vi kommer att framförallt följa pedagogens arbete, vad de gör, vad de säger och 

vilket samspel de har med barnen. Vi kommer att föra anteckningar över vad vi ser.  

Studiens syfte är att undersöka och belysa pedagogernas förhållningssätt till barns lek och 

lärande i utomhusmiljön i förskolan. 

Vi kommer titta på vilket material och vilka miljöer barnen erbjuds utomhus och vilken roll 
pedagogen har. 
 
Vår förhoppning är att ni ger ert samtycke till att vi finns på förskolan och observerar 
pedagogerna och deras samspel med barnen på gården. Vid eventuella frågor är du 
välkommen att höra av dig till oss. 
 
 
Ulrika Andersson   xxxx-xxxxxx 
Susanne Hellemar xxxx-xxxxxx   

 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 

Observationsprotokoll 

Var är vi? ....................................Datum:........................................ 

Vad är förutsättningarna?.................................................................................................... .......... 

Barnens ålder.................................................Antal ca...... ............................................................ 

Vad intresserar sig barnen för? 

 

 

 

 

 

Hur gör pedagogen för att skapa intresse hos barnen? 

 

 

 

 

 

Hur gör pedagogen för att barnen ska lära sig? Är det tydligt vad syftet med aktiviteten är?  

 

 

 

 

 

Är barnen aktiva/passiva? 
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Vad gör pedagogerna? 

 

 

 

 

 

Vilket material och miljöer erbjuds som vi kan se? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


