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Sammanfattning/Abstract (högst 250 ord) 

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på 

vilket vis använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Studien är baserad 

på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av fyra förskollärare som arbetar i olika 

förskolor i kommunen. Denna undersökning använder olika begrepp som ett hjälpmedel för 

undersökning. Studien talar om hur pedagogerna stimulerar undervisning i utemiljö. Finns det 

en undervisning utomhus? På vilket sätt kan lärare stimulera barns lärande i utemiljö? 

Undersökningen stödjer sig i det teoretiska perspektivet som genomfördes ur det 

utvecklingspedagogiska perspektivet. Teorin framträder hur pedagogen ska kommunicera med 

barnen, så att barnen får möjlighet att tala och tänka och förstå sin omgivning. Pedagogik i 

förskolan blir verklighet när barnen lekar, det blir på så sätt ett möte som sker mellan barn och 

lärare för att utveckla barns kunnande och förmågor. Resultatet visar att förskollärare ser 

naturmiljön som en utmanade plats för lärandet. Resultatet visar också att barnen utvecklar sin 

kreativitet och fantasi i mötet med naturmaterial såsom stenar, stubbar, pinnar och kottar. 

Studiens slutsats att en bättre kommunikation mellan barn och lärare påverkar barns inlärning 

och uppfattning till olika fenomen i vardagen. Att ge barn förutsättningar att tänka och uttrycka 

sig utifrån deras tidigare upplevelser och erfarenheter är ett sätt som kan vara utgångspunkt för 

varje lärandesituation. Slutligen vill jag säga att undervisningen kan ske inomhus eller utomhus 

beroende på förskollärarens förhållningssätt. 
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1. Inledning 
 

 

I studier gjorda i förskoleklass och grundskolan framkommer det enligt Faskunger, Szczepanski 

och Åkerblom (2018) att utomhusundervisning leder till positiva kognitiva effekter på elevers 

hälsa, lärande, fysiska aktiviteter samt på deras personliga och sociala utveckling. Denna 

forskning visade även att utomhusundervisning med både direkt och indirekt naturkontakt ger 

en möjlighet att förstå, förbättra, bearbeta elevernas inlärning, koncentration och 

studiemotivation. Detta inspirerade mig att undersöka förskollärarnas uppfattning och 

användandet av naturmiljö i sin undervisning i förskolan.  

I förskolans läroplan (Skolverket 2018) står det att förskollärarna ska ansvara för 

undervisningen i förskolan genom de målstyrda processerna vilket syftar till barns utveckling 

och lärande. Förskollärarna ska leda och vara ansvariga för att: 

Omsorg, lärande och utveckling bilder en helhet, 

Planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter 
som barnen tidigare har tillägnat sig, 

Spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir 
en del av undervisningen, och 

Utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som 
utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras 
uppmärksamhet (s. 19). 

 

Att väcka människans intresse, att vistas i naturmiljön, där naturen kan erbjuda människan en 

ett lugn, som ger dämpande effekt på stress. Ute i naturen finns den friska luften och det är en 

anledning till varför barn uppmanas att gå ut. Att känna doften från träden och marken, växter 

och blommor och vattendrag påverkar människan positivt (Mårtensson, Jensen, Söderström & 

Öhman, 2011). Dahlgren och Szczepanski (2001) anser att det är nödvändigt att vara utomhus 

för att kunna stimulera våra hjärnor av ljus, ljud, former och färger som naturrummet bjuder på. 

Vi människor behöver utveckla vår hörsel, vår syn, vår hud vilket väcker känslan och 

nyfikenhet för utemiljön bland blommor och insekter, fågelsång, solens reflexer samt känslan 

för frihet. Ohlsson (2015) framhåller att utomhuspedagogik handlar om förskollärarens 

förmåga att förmedla nyfikenhet, intresse och glädje i barns vardag i utevistelsen. Barn behöver  
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fri lek i naturen, plats att röra sig och springa, fantasilek och låtsaslek där kan stenarna, 

stubbarna blir bilar, djur eller låtsasmat. 

 

Mårtensson m.fl. (2011) anser att många föräldrar idag är oroliga för sina barn och deras oro 

smittar av sig på barnen. Vågar man släppa ut sitt barn i naturen? Med rädslan av kriminalitet i 

barns naturområden sätter föräldrarna gränser för deras rörelsefrihet. Här har samhället och 

politikerna en uppgift att öka tryggheten både för flickor och pojkar. Författarna menar att allt 

färre barn vill vara i naturen, eftersom barnen hemma har tillgång dataspel, Ipad eller Iphone 

och alla sociala medier. Detta skapar en stressande påverkan på både vuxna och barnen.  

Med den här studien vill jag undersöka förskollärarens uppfattningar och upplevelser om 

utomhuspedagogik och utemiljön, samt att undersöka hur förskollärarna använder utemiljön 

som en lärandemiljö. 

1.1. Begreppsförklaring 

 

Här följer förklaringar till några begrepp som används i denna studie. 

 

1.1.1. Utomhuspedagogik  

 

Utomhuspedagogik är ett begrepp som används som metod för att kunna skapa möjligheter till 

närkontakt och socialisation i utemiljön. Utomhuspedagogik skapar förutsättningar för konkreta 

upplevelser i utemiljön (Dahlgren & Szczepanski 2001). Begreppet utomhuspedagogik finns i 

dag i NE (Nationalencyklopedin). Definitionen av begreppet togs fram av Nationellt Centrum 

för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet (Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski 

2007).  

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 
och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är 
dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings och utbildningsområde som bland annat innebär: 

att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur och kulturlandskap 

att växelspelet mellan sinnliga upplevelser och boklig bildning betonas 

att platsens betydelse för lärandet lyftas fram (s. 11). 
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Faskunger, Szczepanski och Åkerblom (2018) definierar utomhuspedagogik som ett begrepp 

som syftar till lärande som växlar mellan inomhus- och utomhusaktiviteter vilket underlättar 

för barnen att kunna främja deras sociala kompetenser och upplevelser genom naturkontakt. 

Författarna anser att utomhuspedagogik handlar om att respektera individen och lyssna till 

barnens tankar, berättelser och frågor. Att respektera barns åsikter och idéer. läraren ska ge barn 

möjlighet att låta inne och ute vara platsen för gemensamma upptäcker reflektioner och 

upplevelser i sin omgivning.  

1.1.2. Utomhusundervisning 

 

 

Utomhusundervisning är ett begrepp som definierar det pedagogiska arbetet där både inomhus 

och utomhusmiljöer kan integreras i undervisningen. Detta innebär att utomhusundervisning 

bedrivs i växlande utemiljö som kan främja barns naturkontakt i vardagen med naturvistelse 

(Faskunger, Szczepanski och Åkerblom 2018). Vad är kunskap och hur får kunskap liv? En 

fråga som författarna Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) ställde mot bakgrund av att lyfta 

fram hur undervisningen kan påverkas, stärkas och inspirera människors vilja att lära. 

Författarna menar att människan är en informationssamlare, en kulturbärare och en social 

varelse som vill ha möjligheten till att känna, utforska och uppleva naturens variationsrikedom 

med alla sinnen. Sinnena utvecklar våra logiska kunskaper vilket gör att människan kan 

utveckla sin förmåga att kunna vara i naturmiljön, att kunna upptäcka och uppleva 

kulturlandskapet. Detta innebär att både barn och vuxna måste ges möjlighet att röra sig, fånga 

ett småkryp, spåra en hare, experimentera, observera för att kunna förstå olika naturfenomen. 

 

 

I följande avsnitt beskrivs studiens syfte och frågeställning, litteraturgenomgång och 

forskningsöversikt.    
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1.2. Syfte 

 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis 

använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. 

 

1.3.  Frågeställningar 

• Hur förskollärare berättar om sitt förhållningssätt att de använder utemiljön i sin undervisning?  

• Hur menar förskollärare att de stimulerar barns lärande i utemiljön? 
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2. Litteraturgenomgång 
Detta avsnitt handlar om olika aspekter såsom utomhuspedagogik och det pedagogiska rummet, 

undervisning i förskolans verksamhet, och studiens teoretiska perspektiv.  

2.1. Utemiljön som ett pedagogiskt rum för lek och lärande 

 

Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) anser att mötet med naturlandskapet är ett möte med 

helheten. Detta innebär att lärandets rum flyttas ut till natur och kultur i relation till barns 

tidigare erfarenheter och upplevelser. Utemiljön är inte bara ett rum för lärandet utan det är 

mötet mellan lärandet och föremålet för lärandet på plats som stimulerar barns erfarenheter och 

beskrivningar genom de verkliga bildarna och de sinnliga upplevelserna, det vill säga att med 

träd, buskar och växter kan barn skapa både små och stora rum i utemiljön. Mårtensson m.fl. 

(2011) beskriver naturmiljön som en inspirations miljö som inbjuder till motorisk lek där barnen 

kan utforska stenar och stubbar vilket påverkar leken på ett positivt sätt. 

 

Enligt Brügge, Glantz och Sandell (2018) är miljön på en förskolegård en utmärkt plats för 

undervisning. Förskolegården är ofta planerad för lek, lärande och undervisning. Det sker 

möten mellan barnen och utevistelsen är hälsofrämjande, det ges möjlighet till avkoppling och 

till upplevelser med alla sinnen. En fördel med naturen som lekmiljö är att det finns gott om 

plats. Naturupplevelser påverkar barns personliga utveckling genom att använda 

förskolegården som ett rum för lärande och till grund för socialiseringsprocesser, samt 

utveckling av moral och värderingar. 

 

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2014) anser att leken är en viktig del i barns 

utveckling. I leken kan barnen skapa sig en låtsasvärld, där de skapar regler för olika lekar. 

Leken i förskolan är fylld av fantasi och barnen använder sig själva som redskap. I leken kan 

barnen även utforska vem de är och vem de är på väg att bli. Det är barnen som är 

huvudpersoner med rätt att experimentera, utveckla och omforma det som finns. Därför har 

leken en ledande roll i barns utveckling och därför ska förskollärare ta barnens lek på allvar. 

Utrymmet på förskolegården bidrar till att barnens samspel och förmåga att leka olika lekar  
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utvecklas. Det gör att vi lär av varandra och det är förskolans utmaning att hitta alla barns olika 

tillgångar och kunskaper.  

 

2.2. Utomhuspedagogik och barns lärande och utveckling 

 

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2014) anser att språk och lärande ska lyftas fram 

så att förskollärare ska uppmärksamma förskolans vardags situationer till föremål för 

undervisning. Förskolläraren ska stimulera, barns språkutveckling, barns intresse till naturen 

och naturvetenskapliga fenomen, genom att låta barnen kommunicera och använda språket för 

att uttrycka sina idéer och tankar. Det fysiska rummet skapar utmaningar, spontanitet och 

öppenhet. Barnen möter det fysiska rummet med sina kroppar vilket ger barnen möjlighet och 

behov av lugn och koncentration eller lek, kreativitet och till barns personligutveckling. Detta 

betyder att pedagogen gör barnen delaktiga i erfarenheter och kunskaper genom att skapa 

relationer från ett rum till andra rum i det pedagogiska arbetet. 

 

Enligt Berkhuizen (2014) är barns verbala förmåga att kommunicera med andra är ett sätt att 

lära sig olika upplevelser, rörelser och lek. För att barn ska kunna leka med andra kompisar 

behöver de kommunicera, samspela och anpassa sig till det som pågår under lekstunden. Att 

pedagogen tillsammans med barnen följer naturens förändring och utveckling, så att i leken 

uttrycker barnen hur de uppfattar verkligheten och omgivningen vilket ger dem möjlighet till 

social utveckling, motorisk träning och lärande. I barns fria lek kan pedagogen observera hur 

barnen skapar erfarenheter när de prövar, utforskar och använder sin fantasi. I leken lär barnen 

att klara utmaningar, de tränar sig att förhålla sig till andra och diskutera olika lekreglar vilket 

gör att barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera med andra.  

 

2.3. Undervisning i förskolan  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser att lärande perspektiv förskjutits från en 

mognadssyn till ett socialt kulturellt erfarenhetsperspektiv. Författarna ser utveckling och  
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lärande som två oskiljbara begrepp, vilket i sin tur gör att barn utvecklas genom att de lär sig 

och att barn har möjlighet att lära sig genom att de utvecklas. Att ge barn förutsättningar för att  

lära sig betyder att lärarens ansvar är att möta och utmana deras tankevärld. Barnets sätt att 

tänka, relatera, och uttrycka sig utifrån deras tidigare upplevelser och erfarenheter. Detta är ett 

sätt som kan vara utgångspunkt för varje lärandesituation.  

 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2012) definierar begreppet undervisning som 

en dialog, en syftad kommunikation från lärare till elev och från elev till lärare. Detta kräver en 

lärare som är flexibel, lyhörd och villig att möta det enskilda barnet där det befinner sig. 

Lärarens uppgift enligt författarna är att utmana, förstå och stötta barnen i sin utveckling. 

Genom strukturerade samtal, som kan ses som ett medel i undervisning, utmanas barn att tala, 

tänka och reflektera. Lärarens uppgift är att medverka till att barn får upplevelser och 

erfarenheter vilket i sin tur väcker barns tankar att skapa egna idéer om och därmed att skapa 

förståelse för.  Författarna påpekar att en undervisande lärare i förskolan ska ge barn 

möjligheten och förutsättningar att utveckla sitt kunnande genom samspel, reflektion och 

verbala uttryck. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson anser att barns intresse är 

viktigt och en aktiv lärare inte ska nöja sig med barns intresse utan att utmana barn vidare och 

utveckla barns tidigare kunskap. Lärarens agerande är att utmana och göra barnen 

uppmärksamma på deras egna sätt att tänka. På så sätt riktar läraren barns medvetenhet mot 

deras eget lärande.   

2.4. Teoretiskt perspektiv  

 

Här presenteras de begrepp ur det utvecklingspedagogiska perspektivet som kommer att 

användas vid analys av studiens resultat. De aktuella begreppen är rikta barns uppmärksamhet, 

lärandeobjekt, erfara och urskiljning. 

 

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2014) beskriver utvecklingspedagogiken som en 

teori som bygger på att pedagogen organiserar för barns lärande, att förskollärare ska ta reda på 

barnens olikheter och deras tidigare erfarenheter därmed lärandet i olika ämnesområde ska 

involveras i barns aktiviteter. Enligt Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson handlar det 

om att introducera lärandeobjekt, att göra olikheter och mångfald synliga för att barnen ska 

kunna skapa en förståelse om att se skillnaden, variationer därigenom utvecklas barns  
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förändrande kunnande. Teorin handlar även om hur pedagogen ska kommunicera med barnen, 

så att barnen får möjlighet att tala och tänka, att rikta barns uppmärksamhet till olika fenomen  

i vardagen. Det är språket som är den största redskapen till en meningsfull undervisning. 

Språket handlar om att ge barnen rätt begrepp inom lärande till olika innehållsområden via 

kommunikation mellan pedagogen och barnen. Barnen behöver stöttas i sitt lärande genom att 

de uppmuntras att kunna ställa frågor, fundera, tänka, våga argumentera och uttrycka sina idéer  

och tankar. Enligt Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2014) behöver barnen utmanas 

i lärandet genom att ge barnen möjligheten att sättas i nya situationer och genom olika uppgifter 

som ska lösas. Pedagogen ska argumentera med barnen så att de kan urskilja och skapa sin egen 

förståelse för olika mönster eller fenomen som sker i vardagen.  

 

Utevecklingspedagogiken ser även barnen som lekande lärande individer som undersöker, 

prövar, upptäcker, funderar och ställa frågor för att kunna skapa sig nya kunskaper och 

utvecklar olika förmågor. Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2014) framhåller att 

lärare har en stor roll för att barns lärande och utveckling, genom att ge barnen utrymme för att 

kommunicera, tänka och reflektera. Att se barnen som lekande lärande individer innebär att 

verksamheten i förskolan måste anpassas efter en helhet där miljöer för lek är lika viktiga som 

lärarens planerade aktiviteter/ undervisning. Med detta menar Asplund Carlsson och Pramling 

Samuelsson att det lekande lärande barnet ska få utrymme både för att lära sig och för att leka. 

Detta blir inte möjligt när läraren blir för instruerande och informerande, utan för att detta ska 

bli möjligt behövs glädje, fantiserande, benämnande och ett kreativt samspel mellan barnet och 

läraren eller andra vuxna i omgivningen. Utvecklingspedagogiskt arbete kräver kompetenta 

lärare som både kan innehåll och kan möta varje barn i hens nivå, funderingar och idéer. 

Lärandets akt och objekt blir på så sätt en oskiljbar helhet för att utveckla barns förmågor och 

kunnande om olika aspekter i sin värld. Med detta framhäver Asplund Carlsson och Pramling 

Samuelsson att läraren ska kunna utveckla barns förmåga att kommunicera och samspela med 

andra genom, en utmanande dialog som är ett sätt att utveckla färdigheten, att kommunicera 

kring barns tidiga erfarenheter, att intervjua barn och rikta sin medvetenhet mot (lärandets 

objekt) och hur (lärandets akt) de förhåller sig till andra barn, det är här barnens 

meningsskapande blir centralt vilket är grunden för utvecklingspedagogiken.  
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Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson påpekar att utvecklingspedagogiken är en 

variation av uppfattningar, vilket är ett sätt att se, lära och erfara som finns i barngruppen 

används som pedagogisk resurs för att utveckla en mångfacetterad förståelse av olika aspekter  

i omgivningen. Den pedagogiska teorin handlar om att förklara hur man utvecklar vissa 

förmågor och hur man kan skapa möjligheter till utveckling. Utifrån utvecklingspedagogiska 

perspektivets utgångspunkt, att läraren ska rikta barns uppmärksamhet mot det intressanta och 

nödvändiga aspekter för att kunna urskilja, uppfatta, erfara och lära på olika sätt att förstå 

samma sak. Att lärare utgår från en analys av vad det är barnen ska kunna, är ett sätt att designa 

undervisning för lärande. Det är ett sätt att använda lärandeteorier som ett tankeverktyg vid 

planering och analys av undervisning. Att läraren ska vara ett stöd genom det direkta och 

indirekta lärandeinnehållet, att läraren ska hjälpa av vad det är barn ska kunna, och vad är det 

som de redan kan, där lärande kommer till uttryck som en förmåga att urskilja nya saker, en 

förmåga att se, vara och göra. Innehållsanalys är en utgångspunkt för planering av undervisning. 

Därefter börjar lärare att utforma undervisning genom att skapa lärandeaktiviteter som ger 

barnen möjligheter att göra de nödvändiga tidigare erfarenhet för att tillägna sig det 

lärandeobjektet, d.v.s. att synliggöra lärandet genom att lära barnen att vara kretiska, våga 

uttrycka sina tankar och åsikter, lyssna på barns hypoteser och kunna viderautveckla barns 

kunnande som är grunden för lärandet (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2015). 
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3. Metod  
Holme och Solvang (2012) anser att begreppet metod är som ett redskap, ett sätt att komma 

fram till ny kunskap. Metoden valdes utifrån kvalitativ undersökning i form av 

forskningsintervjuer som är en metod för datasamling som använder respondenters svar på 

forskarens frågor som datakälla. Studiens metod bygger på semistrukturerade intervjuer. 

Denscombe anser att kvalitativ undersökning bygger på forskarens datainsamling av olika 

deltagare samt hur forskare genomföra sin analys i undersökningen.  

 

3.1. Intervju 

Forskningsintervjuer är en metod för datasamling som har använt för att kunna utforska 

deltagarnas svar och genomföra denna studien. För att undersöka hur pedagoger i förskolan 

använder och stimulerar barns lärande i utemiljön och i sin undervisning valdes att använda 

mig av semistrukturerade intervjuer som metod i form av ljudinspelning. 

 

En semistrukturerade intervju har en färdig lista där forskningsämne ska behandlas och 

intervjufrågor ska besvaras. Svaren på frågorna är öppna för att de intervjuade förskollärarna 

ska få möjlighet att utveckla sina idéer, åsikter, uppfattningar och synpunkter (Denscombe 

2009). 

 

De semistrukturerade intervjuerna innebär en färdig lista med studiens intervjufrågor (se bilaga 

1). Deltagarna fick intervjufrågor innan intervjutillfälle för att kunna skapa en tidig tanke om 

forskningsområde. Denscombe (2018) beskriver en semistrukturerade intervju är en flexibel 

intervju när det gäller frågornas ordningsföljd samt att låta den intervjuade utveckla sina åsikter 

och tankar kring forskningsämne. Under intervjun ställdes fördjupande frågor emellanåt när det 

behövdes mer förklaringar i vissa svar. Frågorna var öppna och de intervjuade pedagogerna 

fick möjligheten att utveckla sina synpunkter. 
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3.2. Urval  

 

Intervjuerna genomfördes med fyra förskollärare som arbetar med barn i olika ålder. Fyra olika 

förskolor från en kommun mellersta Sverige som arbetar med olika inriktningar efter varje tema 

under terminen. Tabellen nedan innehåller information om intervjupersonerna sam har getts 

fingerade namn för att kunna skydda deltagarnas personliga uppgifter. Kvalitativa intervjuer 

enligt Holme och Solvang (2012) att öka informationsvärdet och att skapa en grund för djupare 

uppfattningar om det fenomen vi studerar. Urvalet görs systematiskt utifrån ett strategiskt 

kriterium, vilket innebär att öka informationsinnehållet genom att använda intervjupersoner 

som är medvetna, brukar reflektera över sin situation, har goda grundar med kunskap och 

förmågan att uttrycka sig om de företeelser som undersöks. Det fanns vissa svårigheter med att 

hitta respondenter, det skickades både ett mail och ett missivbrev till många 

förskolechef/rektorer i kommunen, många av de har aldrig hört av sig. Därefter fick jag de fyra 

förskollärarna som förskolechef/ rektorer svarade på min förfrågan om att delta i 

undersökningen. Av den orsaken nöjdes det med de fyra personerna som blev intervjuade. 

Att endast förskollärare intervjuades beror på att i förskolans läroplan står det att förskollärare 

är den personen som ansvarar för att undervisningen ska främja barns utveckling och lärande, 

där ska förskollärare i enlighet med målen i läroplanen hålla verksamheten i hög kvalitet 

(Skolverket 2018). 

 

 
Namn Ålder Examensår Barns ålder i 

verksamheten 

Förskolors olika 
inriktnings områden/   

Marie  67 år 1982 1–5 år Utelek förskola/ 
Kommunal 

Ingrid 60 år 1985 3–5 år Grönflagg förskola/ 
Kommunal 

Karl  57 år  1987 1–5 år Stadsdel/ Fristående  

Axel  46 år 1993 1–5 år Stadsdel/ Kommunal 

 

Maries verksamhet är en utelek förskola vilket innebär att både personalen och barnen är i 

utemiljön stora delar av dagen. Förskolan ligger sex kilometer utanför stadsdelen. Maries 

förskola består av tre avdelningar med fyra stora gårdar. 
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Ingrids förskola är en kommunal förskola som ligger fyra kilometer utanför stadens centrum. 

Förskolan har sex avdelningar. Förskolans gård består av sex olika stora gårdar med en grind 

mellan gårdarna. Förskolan är en grönflagg förskola vilket innebär att förskolan har ett mål, att 

varje enskild barn ska utveckla förståelse och intresse för naturen. 

 

Karls förskola är en privat förskola som ligger i centrum av stadskärnan. Förskolan består av 

två avdelningar och en gård runt förskolan. Förskolan ligger i ett småhusområde men ändå 

ganska nära till skogen.  

 

Axel arbetar i en kommunal förskola som ligger två kilometer utanför stadskärnan. Förskolan 

består av två avdelningar. Förskolegården är delade i två små gårdar med en liten rutschkana 

och en sandlåda i varje gård. 

 

3.3. Genomförande  

 

Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall på vilket vis förskollärare använder 

utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Inledningsvis kontaktades kommunens 

rektorer i olika verksamhetsområden via email med ett missivbrev (se bilaga 2).  

 

Endast två rektorer av 16 återkom med svar. Innan varje intervju togs en telefonkontakt med de 

intervjuade förskollärarna, för att komma överens om tiden och lokalen som passar där 

intervjun skulle genomföras. Förskollärarens svar dokumenterades med hjälp av ljudinspelning 

och därefter transkriberades svaren. Tre av intervjuerna genomfördes i respondenternas 

verksamhet och en intervju ägde rum hemma hos respondenten då det var respondentens 

önskemål. 

 

3.4. Bearbetning och analys 

 
I nära anslutning till intervjuerna genomfördes transkriberingen i datorn. Därefter börjades att 

sammanställa resultatet och analysen vilket studiens byggdes på. Resultaten byggdes efter 

likheter och skillnader utifrån intervjumaterialet. Det som var viktigt att ta upp i resultaten  
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skrevs ner för hand i ett block. Insamlade information behövdes undersöka, kategorisera och 

jämföra. Ett praktiskt arbete innebär en kodning, kategorisering och att hitta mönster, vilket 

Charlott Tullgren1 benämner i sin föreläsning som handlar om bearbetning av kvalitativ analys. 

 

3.5. Etiska överväganden 

 

I Vetenskapsrådet (2002) anges följande fyra krav för att kunna genomföra en undersökning. 

De grundläggande individskyddskraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och Konfidentialitetskravet. Deltagarna blev informerade om 

undersökningsresultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Respondenterna fick även informationen om hur resultat kommer att presenteras samt 

deltagarnas identitet skydd. Mina kontaktuppgifter finns så att deltagarna kan ställa frågor om 

de har några frågor eller för att ändra sitt samtycke i undersökningen. 

 

Informationskravet framträder att informera förskolechef/rektor på respektive förskola om 

mina uppgifter, studiens ämne och vikten av undersökningen. Först togs det kontakt med 

förskolechef som skickade vidare förfrågan till pedagogerna. Därefter informerades 

respondenterna om deras uppgift i undersökning samt forskningsvillkor i ett missivbrev (bilaga 

2) som skickades via e-post till de verksamma förskollärarna. Respondenter informerades om 

att delta i undersökningen är frivilligt och att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när 

de vill. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen fick samtycke att delta i 

forskningsarbete. Forskningsfrågor har inte innefattat privata eller känsliga frågor. Jag var 

tydlig med att undersökning kommer att ske inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på 

vanlig arbetstid. Deltagarna fick information om sin rättighet att avbryta eller ändra sitt 

samtycke när som helst under forskningstidsavstånd samt att all information raderas utan att 

detta medför negativa följder för dem. 

Konfidentialitetskravet uppträder med att spela in intervjuerna med tillåtelse av informanterna. 

Det blev också mina egna markeringar och anteckningar under intervjun. Inför intervjuerna fick 

deltagarna informationen om att deltagarnas uppgifter kommer i former som omöjliggör att 

identifiera av enskilda. De berörda intervjudeltagarna blev informerades att deras namn ska  

                                                
1 Tullgren, C. (2018). Kvalitativa analys. https://hkrplay.hkr.se/media/0_um159s4v. [Hämtat 2020-10-15] 
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vara fingerad i forskningsarbete och deras personliga uppgifter är underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt så att det är omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

Nyttjandekravet gick till när alla respondenter i denna studien fick veta att ingen av de 

insamlade forskningsuppgifterna kommer att utlånas till andra forskare eller sociala 

myndigheter. Inga personliga uppgifter ska publiceras, detta innebär att skribenten kommer 

förstöra alla data såsom, ljudfiler från observationer och intervjuer samt insamlade enkäter, när  

studenten får godkänt i examensarbete. Det är även viktigt att informera deltagarna att 

examensarbetet kan publiceras digitalt på högskolans bibliotek. De berörda intervjudeltagarna 

fick veta, att både examinatorn och handledaren från Högskolan Kristianstad, har rätt att få 

tillgång till transkriberings och undersökningsresultat.  
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4. Resultat  
 
 

Resultatdelen presenteras utifrån de genomförda intervjuerna. Jag kommer presentera 

resultaten utifrån olika förskollärarnas upplevelser som sammanfattar förskollärarens 

synpunkter, tankar och beskrivningar kring arbetet i naturmiljöer.  

 

4.1. Hur beskriver förskollärare att de använder utemiljön i sin 

undervisning?  

 

 
Samtliga intervjuade förskollärare benämner att utemiljö är ett fysiskt rum som används 

dagligen i förskolans verksamhet. Leken är barnens sätt att utforska tillvaron, lära sig nya 

upplevelser och pröva nya roller. Utelek ger kontakt med olika material och erfarenheter, 

föremål och utrymmen användas på olika sätt och ändrar karaktär efter barnens lekar.  

  

Marie och Karl menar att de arbetar utifrån barnens olika behov genom att anpassa 

undervisningen där de kan träna upp barnens självförtroende, genom att kommunicera med 

barnen i mindre grupper både i förskolegården och i skogen. Att som pedagoger försöka 

inkludera alla barn i utomhusaktiviteter. Marie lyfter även att det är viktigt med struktur och 

tydlighet bland både barn och personal, normer och värden, att vissa barn mår bättre i mindre 

grupper och de behöver utveckla sina sociala förmågor, genom att leka med andra kompisar än 

de som brukar leka med. Enligt de intervjuade förskollärarna så är utelek är också en plats för 

barns fritid vilket innebär en avkoppling från en målinriktad, så att när pedagoger planerar och 

organiserar för denna utelek är syftet inte att ingripa i en del av tillvaron, som till synes sköter 

sig själva. Målet är istället att öka barnens möjligheter att fritt välja hur de vill utforma sin lek. 

Leken kräver utrymme, material och en engagerad pedagog. Utomhuspedagogiken skapar på 

dessa sätt en möjlighet till naturkontakt, friluftsliv, miljöengagemang, hållbar utveckling och 

lärande, anser Marie och Axel. 
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Marie och Karl nämnde att barn har en klar uppfattning om de saker som finns runt omkring 

dem och vad sakerna kan användas till. Pinnar blir gärna svärd eller fiskespön, blommor blir 

varken dekorationer till sandkakorna eller djurmat, större stenar blir till möbler eller ett 

gömställe. Barnens nyfikenhet och intresse väcks av saker de hittar och att som förskollärare 

kan hjälpa till att vidga deras kunskap om de föremål barnen leker med.  

Pedagogen ska försöka inkludera barnens lek i undervisningen, att olika pinnar har olika längd, 

vilket är ett sätt att strukturera och göra jämförelser, där förmågan att se likheter och skillnader 

och vad som kan höra ihop ligger som grund för tänkandet. 

Lastbilar och bilar är båda fordon vilket är en gemensam egenskap, men de är inte särskilt 
lika varandra. Grönt och rosa är båda färger, men de är ändå inte lika. Sorteringen ger barnen 
möjligheter att se mönster och göra jämförelser...(Marie)  

Det som Marie menar är att i en sorteringsövning, där barnen får visa och berätta hur de tänker, 

får de en möjlighet att sätta ord på det egna lärandet. Att sortera tillsammans ger dem en 

möjlighet till gemensamma reflektioner och insikter om att det finns flera olika sätt att sortera 

saker på. Förskolläraren bestämmer tillsammans med barnen att sortera pinnarna till exempel 

från störst till minst, tyngst till lättast eller från mörk till ljus. Att ge barnen möjlighet att berätta 

hur ser sin pinne ut, att förklara om det finns något särskilt med den, ser pinnarna likadana ut? 

Kan de komma från samma träd? De intervjuade förskollärarna är överens om att benämna rätt 

ord och begrepp, hjälper barnen att förstå, utforska och skapa en uppfattning om t.ex. lång och 

kort. 

 

Både Axel och Ingrid anser att utomhuspedagogik kan bedrivas inomhus eller utomhus 

beroende på pedagogens förhållningssätt och de planerade aktiviteterna som ska genomföras 

med barnen. Förskollärarna beskriver också att när pedagogen exempelvis är i skogen kan 

denne utmana barns matematiska förmåga genom att sortera pinnar i storleksordning, tjocklek, 

att be barnen att jämföra pinnarna med sin egen kropp. Axel upplever, att barns förmåga att 

förstå olika uppdrag i naturmiljön, är högre än inomhusinlärning. 

utomhuspedagogik för barnen handlar om hur får jag reda på olika natursaker. det ska finnas 
redskap ex. böcker, loppar, för barnen i sin utomhuspedagogik som intresserar de av...(Axel) 
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4.2. Hur menar förskollärare att de stimulerar barns lärande i 

naturmiljön? 

Samtliga intervjuade pedagoger anser att barns lärande i förskolegården ge barnen möjligheten 

att upptäcka, fantisera och springa så att barnen får en plats att få frisk luft, och att barnen ska 

kunna leka de lekar som inte riktigt fungerar inomhus. Förskolegården är en plats som är mest 

bekant för barnen. Att som pedagog ska man vara medupptäckare istället för en 

faktaförmedlare, detta ger barnen mer utrymme att utveckla sin egen lärandeprocess. Axel anser 

att förskollärares planering ska innehålla de didaktiska frågorna om vad som ska göras eller 

läras, hur blir det om? vad handlar det om? Att ge barnen möjligheten att reflektera, fundera 

och tänka, kring saker de ser, hör och lär. Marie menar genom att pedagogen ge barnen den 

möjligheten att uppleva och undersöka och utforska får barnen kunskaper om de fenomen som 

finns runt omkring oss. Att pedagogen ger barnen nya utmaningar så att barnen med de enkla 

medel och material skapar en miljö som ger tillfällen till lek, lärande och utveckling.  

Intervjuerna visade att som lärare och ledare behöver man vara väl förtrogen med tid och rum 

och reflektera över vilka lärmiljöer som finns att tillgå och på vilket sätt verksamheten kan 

anpassa till landskapet och årstiden. Ett svar på hur pedagoger stimulerar barns lärande i 

naturmiljö är att lärandet i utomhusmiljöer mobiliserar alla sinnen. För att bedriva 

utomhuspedagogik, enligt de intervjuade förskollärarna, är att ställa andra krav i utomhusmiljön 

som tränar samarbete och därigenom utvecklar barnen den emotionella och sociala 

kompetensen.  

 

... vi gör utflykter till skogen så att barnen kan utveckla sin grovmotorik genom att klättra på 
stora träd och stenar, bygga en koja och samarbeta med andra för att t.ex. kunna bära en stor 
och lång gren. Barnen kan stimulera alla sinnen i naturmiljö. Fantasin och kreativitet kan 
utvecklas i naturmiljön...(Axel)  

 

Axel menar att naturmiljön ger barnen möjlighet att undersöka sin omgivning och får nya 

erfarenheter kring lärande i naturmiljön. Barnen får tillgång till naturmaterialet som ett 

hjälpmedel för att utveckla barns fantasi och kunna leka med pinnar, kottar och stenar. Axel 

anser också att barnen blir kreativa i sin lek och vågar visa sina tanker och idéer mer utomhus, 

än vad de gör inomhus. 

...utomhuspedagogik är en verksamhet som kan bedrivas både inomhus och utomhus beror på 
de planerade aktiviteterna. Detta är ett sätt att lära barnen att förstå sin närmiljö, att ge barnen 
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möjligheten att känna sig trygga i naturen genom att pröva och jämföra naturmaterial t.ex. 
med sin kropp...(Axel) 

Karl påpekar att naturen påverkar barns förmåga att koncentrera sig genom att använda sin 

fantasi och kreativitet i mötet med naturmaterial såsom stenar, pinnar och kottar med mera. Det 

är viktigt, enligt Karl, att förskollärare ge barnen möjligheten att uppleva sin naturmiljö, att 

barnen får upptäcka och förstå sin delaktighet, att få barnen att känna sig trygga till olika 

naturmiljö. 

...språket är det största redskapet som barnen använder för att kommunicera och samspela 
med andra i sin omgivning...(Karl) 

 

Karl anser att språket, det verbala språket, icke verbala språket, eller teckenspråket, är det 

största redskapet som barnen använder för att kunna uttrycka sig, kommunicera, verbalisera 

och samspela med andra både barn och vuxna i sin omgivning. Karl menar att genom språket 

kan barnen utveckla sin förmåga att sätta regler på sina lekar både inomhus och utomhus. 

 

Marie anser att det är viktigt att barnen ska känna sig trygga i naturmiljön genom att vara i 

utevistelse regelbundet kommer barns förmågor utvecklas. Marie beskriver att utflykter med 

barnen är också viktiga, dels för att lära barnen om kultur och stadens historia genom att träffa 

olika skulptur och bildkonst, och dels för att barnen ska få en förståelse för säkerheten och 

trafikregler. 

... Barnen älskar utflykter och vill gärna komma bort från förskolegården. Jag anser att barnen 
utvecklar sin förståelse till vår miljö och stadens kultur och historia genom att bekanta sig 
med att vara i närsamhället. jag som pedagog ska lära barnen trafikregler, att barnen bör öva 
sig fram för att kunna gå två och två i led, att öva hålla varandra i handen...(Marie) 

 
Marie förklarar att pedagogen ska fånga inlärningssituationer för att lära barnen hur kan man 

reagera och bete sig i trafikmiljön. Marie anser att det är viktigt att lära barnen att vara 

uppmärksamma för trafikensljud såsom, att tåget tuttar, bilen brummar osv. 

Utomhuspedagogiken definierades, av de samtliga pedagoger, såsom en verksamhet som kan 

bedrivas både inomhus och utomhus beror på den planerade aktiviteten som ska genomföras 

med barnen. Genom att förskollärare ger barnen möjligheten att uppleva sin närmiljö, att få 

barnen att förstå sin delaktighet och att känna sig trygga till olika naturmiljö. Detta är ett sätt  

att samla och organisera information och att pröva sina idéer, att uppleva naturen och att få 

möjligheten att fokusera sitt lärande på verkliga och meningsfulla händelser.  
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5. Analys  
 

I det här kapitlet av denna studie kommer resultaten att analyseras utifrån de begreppen som 

tillhör till utvecklingspedagogiska perspektivet lärandeobjekt, erfaren och urskiljning.  

 

5.1. Rikta barns uppmärksamhet om olika objekt  

 

Enligt Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson (2014) är det viktigt att lärandeobjekt 

introduceras på ett oväntat, intressant eller utmanande sätt. En undervisande lärare ska lyckas 

med att peka ut och göra olika fenomen synliga för barnen. Resultaten visar att använda 

utemiljön som en lärandemiljö i förskollärarens undervisning är ett sätt som förskollärarna 

använder regelbundet för att kunna lära barnen på olika sätt. Att variera undervisningen både 

inomhus och utomhus för att kunna väcka barns intresse för en mer flexibel inlärning. Utemiljön 

kan vara planerade för lek, undervisning, möten med känslor, hälsofrämjande, utevistelse 

avkoppling och upplevelser med alla sinnen. Förskollärarna beskriver att förskolegården bidrar 

positivt till barns utveckling eftersom barns behov att utvecklas genom lek är stort. Detta 

möjliggör förskollärarnas undervisning genom att erbjuda barnen olika aktiviteter som baserad 

på olika ämnesinnehåll såsom språk, matematik, rörelse, hållbar utveckling, känslor, moral, 

normer och värden.  

Samtliga intervjuade förskollärare beskriver sina upplevelser i naturmiljö. Barnen lekar i 

naturen och utvecklar sin fantasi genom att leka låtsaslekar, samt att barnen skapar rum i 

naturen, det kan vara en koja, eller ett hus mellan två stora stenar, eller en hörna mellan två 

stora träd. Här anser jag att lärandeobjekt att lärandet kan beskrivas som en process. Att lära 

känna, öva, få feedback, berätta och återberätta olika upplevelser ger barnen förutsättningar att 

skapa förståelse av och kring. 

 

Samtliga förskollärare anser att språk och matematik hör ihop och där kan barnen utveckla sin 

förmåga att lära sig räkna olika naturmaterial, vilket betyder att benämna exempelvis en 

tallkotte, en grankotte, ett blad med runda kanter osv. Förskollärarna beskriver att fånga 

lärandesituationer i naturmiljön såsom matematik och språkövning, så att barnen kan jämföra  
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och mäta olika pinnar, samt att träna orden (lång, längre, längst). När barnen leker använder de 

språket för att förmedla sina idéer till lekkamraten, barnen använder språket för att skapa olika 

fantasivärldar i olika miljöer. De samtliga förskollärarna nämner att det blir naturligt att få olika 

lärandeämne i det vardagligasamtalet och i leken. Leken är en viktig form för barns utveckling. 

Genom leken stimulerar barn sin fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att tänka, 

samarbeta och lösa problem (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2014). 

 

5.2. Erfara 

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2014) definierar begreppet erfarande som att se 

och uppfatta, erfarenhet handlar även om att skapa en identitet och kunna uttrycka sina känslor. 

Resultaten visar även att förskollärarna betonar vikten att erbjuda barnen den pedagogiska 

möjligheter för undervisning genom att kommunicera med barnen, att använda naturrum som 

ett rum för lärande. Med den pedagogiska planeringen får barnen varierande inlärning där 

pedagogen tillsammans med barnen kan genomföra en aktivitet i olika naturmiljö såsom 

skogsmiljö, lekpark eller förskolegården exempelvis att räkna kottar eller pinnar med barnen, 

här kan barnen skapa en förståelse för språket en kotte, två kottar. Det vill säga att lärande och 

utveckling i denna situationen handlar om språket och förmågan att berätta och återberätta en 

mening, en saga eller olika berättelser utifrån barns tidigare erfarenheter. Genom att inkludera 

proportioner samt språkets grammatik vilket stimulerar och ökar motivationen till barns 

nyfikenhet och kreativitet. Pedagogen ska kommunicera på didaktiska arbetssätt, att hitta 

aktiviteter som går att genomföra i skogen eller förskolegården, att pröva nya sätt att undervisa 

så att barn kan uppnå kunskapsmålen.  

 

5.3. Urskiljning  

 

Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson (2015) beskriver begreppet urskiljning som att man 

ska arbeta med ett specifikt innehåll på många olika sätt. Detta ger barnen förutsättningar att 

kunna urskilja, variera och samtidigt att kunna se likheten. Författarna menar att det är 

uppenbart att barn i leken varierar, prövar och testar olika sätt att lösa problem.   
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 Tre förskollärare menar att barns fantasi och kreativitet stimuleras i naturmiljön genom att 

upptäcka och uppleva exempelvis växter och blommor, pinnar och kottar och att lära känna  

 

naturen med alla sinnen. Resultaten visade också att förskollärarna stimulerar barns 

utomhuslärande på olika sätt. Förskollärarna inser betydelsen av varierade undervisning och av 

att lära på olika sätt. Att närheten till naturen hjälper både vuxna och barn att uppleva estetiska 

uttrycksformer såsom musik, dans, bild och konst. Att stimulera barns nyfikenhet genom att 

väcka ett intresse att lukta på olika naturmaterial, detta skapas den estetiska upplevelsen till 

uterummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 
 

27 

 

6. Diskussion  
 
 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt förskollärare använder utemiljön för att 

stimulera barns lärande samt att utforska pedagogens förhållningssätt till utomhuspedagogik. 

Genom de resultaten av de intervjuade förskollärarna, kan svaras på studiens frågeställning, 

Hur beskriver förskollärare att de använder utemiljön i sin undervisning? Samt hur menar 

förskollärare att de stimulerar barns lärande i utemiljön? 

 

6.1. Resultatdiskussion   

 

 

Utomhuspedagogiken definierades, av de samtliga pedagoger, såsom en verksamhet som kan 

bedrivas både inomhus och utomhus beroende på den planerade aktiviteten som ska genomföras 

med barnen. Genom att förskollärare ger barnen möjligheten att uppleva sin närmiljö, att få 

barnen att förstå sin delaktighet och att känna sig trygga till olika naturmiljö. Detta är ett sätt 

att samla och organisera information och att pröva sina idéer, att uppleva naturen och att få 

möjligheten att fokusera sitt lärande på verkliga och meningsfulla händelser.  

 

6.1.1 Naturrum som ett fysiskt rum 

Resultaten visade att förskollärarna använder det fysiska rummet som ett rum som skapar 

utmaningar, kreativitet och synliga upplevelser. De framhåller att naturmiljön är ett rum för 

lärande som Dahlgren och Szczepanski (2001) beskriver att naturmiljö är en lärmiljö som 

påverkar positivt barns kreativitet, motivation och hälsa av att dagligen vistas i utemiljön. 

Förskollärarna anser också att förskolegården är en inspirationsmiljö där rollekar och fantasi 

äger en stor plats såsom att spader kan vara svärd och skottkärra kan bli en bil eller en häst. 

Detta stämmer överens med vad Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2014) menar att 

i leken är en viktig del i barns utveckling, där de kan skapa en låtsasvärld som är fylld av fantasi, 

där kan barnen skapa reglar för olika lekar.    
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Det som resultaten visar att två förskollärare lyfter vikten av att arbeta utifrån barns olikhet, att 

pedagogen ska stärka barns självförtroende genom att ge barnen möjligheten att utrycka sig och 

kunna leka kommunicera med andra vilket hjälper barnen att utveckla sina sociala förmågor,  

detta överensstämmer med Smidt (2010) som menar att leken ger barnen möjligheten att 

uttrycka sina behov och intressen. Att genom lek kan barnen både utveckla och skapa relationer 

med andra i sin omgivning. 

 

6.1.2. Förskollärarens förhållningssätt om utomhusundervisning  

Det som resultaten visade att förskollärarna använder matematik i naturmiljö som ett sätt för 

undervisning, genom att mäta olika pinnar, räkna sandkakor, sortera olika föremål efter längd, 

färg eller tjocklek. Detta betonar på Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2014) att 

språket utveckla barns förmåga att kunna uttrycka sina idéer genom att använda och benämna 

olika begrepp i vardagssituationer. Att barnen ska skapa en förståelse för olikheter och 

skillnader mellan sakar och ting genom att kunna urskilja och vara kritiska i sina tankar.  Även 

Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) anser att mötet med naturlandskapet är ett möte med 

helheten. En del av den sinnliga erfarenheter, att lära sig med verkligheten som bas till ett 

lärande genom att få barn kunna förstå koppling exempelvis längden av en pinne till längden 

av sin handflata.  

 

Att upplevas av en pedagog att det är en stressig situation att ta bussen till stadenskärna som 

trafikmiljön samt tidsbrist, ekonomin och personalbrist. Alla de orsaker som upplevs som ett 

hinder för att åka utflykter med barnen till museer, och konserter m.m. för att barnen ska kunna 

skapa en förståelse för kultur och historia. Pedagogens argument att barns säkerhet är viktigare 

än att åka utflykter. Faskunger, Szczepanski och Åkerblom (2018) anser att stadsutveckling, 

ökande trafik och stressiga vardagar vilket många vuxna upplever, allt det här påverkar 

fritidsaktiviteter och minskar barns utemiljönsrörelse. 

 

En slutsats jag kan dra är att förskollärarens förhållningssätt påverkar barns förståelse för olika 

naturmiljöer eller utomhusmiljön. I denna studien beskriver jag att pedagogerna ger barnen 

möjligheter att stimulera och utveckla det sociala samspelet med varandra. Det är viktigt att 

skapa ett gemensamt engagemang kring pedagogens värdering och förskollärarens  
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förhållningssätt till utomhusaktiviteter bland barn, föräldrar och andra personal i arbetslaget. 

Att öka förståelse och kunskapen om utevistelsens positiva effekter på olika område såsom  

hälsa, motorik utveckling, lärande och barns koncentrationsförmåga är viktiga delar i 

utomhusdidaktiskt sammanhang (Lundegård, Wickman & Wohlin 2004). 

 

En förskollärare belyser vikten av att barnen kan öka sin förståelse för olika uppdrag när barn i 

naturen. I denna studien kan jag se att de intervjuade förskollärarna är motiverade och ser 

naturmiljön som stimulerande och lärande miljön. Faskunger, Szczepanski och Åkerblom 

(2018) hänvisar att utomhusundervisning på förskolegården ger elever möjligheter att öka 

självförtroende, högre motivationen till inlärning och det blir mer lek och rörelse. Författarna 

anser att undervisning som sker i naturmiljön ger elever förmåga att förbättra minne, öka 

inlärning och sociala färdigheter. 

 

6.2. Metoddiskussion  

 
 
Syftet med studien är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis 

använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Semistrukturerade intervjuer 

fungerade för den här studien. Det finns vissa punkter jag vill ta upp vilket fungerade mindre 

bra i studien. Det skulle varit bättre resultat om jag kunde komplettera studien med att observera 

både barn och pedagoger i förskolans verksamhet. Hade jag intervjuat flera pedagoger hade 

resultatet kanske förändrats. Alla intervjuade förskollärare arbetade i många år i förskolan, det 

skulle varit annorlunda resultat om jag kanske har intervjuat några nyutexaminerade 

förskollärare eller några förskollärare som har arbetat i ett eller två år i verksamheten.  

Transkribering är också en punkt som påverkade resultatet. Att skriva i ett block mina egna 

markeringar och anteckningar som ett hjälpmedel för mina tankar, gjordes efter alla intervjuer. 

Tillkommande intervjuer i framtiden kommer jag reflektera och analysera svaren direkt efter 

varje individuell intervju. Att nedskriva svaren och markera transkribering omedelbart 

underlättar att sammanfatta mina grundläggande tankar och funderingar, i stället för att vänta 

in alla svar från olika intervjuer. Dessa punkter hade ökat tillförligheten i analysarbetet.  
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6.3. Fortsatt forskning  

Det kan vara intressant att utveckla vidare och undersöka denna forskning med hjälp av 

observationer i naturmiljön. Då ska forskningen vara mer trovärdigt. Eftersom datainsamling 

blir baserad på både vad som säges och görs. Det är också intressant att undersöka barnen i 

utemiljön, att observera pojkars och flickors olika lek och aktiviteter.  
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Bilagor 

Bilaga 1  
 

 

Intervjufrågor  

 

Kan du berätta vem du är? 

Hur många år har du arbetat i verksamheten? vilket år tog du din examen? 

Har du läst andra ämne innan eller efter förskollärarexamen?  

Vilken ålders grupp har du i barngruppen? 

 

 

Frågeställning  Intervjufrågor 

Hur beskriver 
förskollärare att de 
använder utemiljön i sin 
undervisning?  
 

Hur undervisar du utomhus? 
 
Kan du se någon skillnad mellan 
undervisning utomhus och inomhus. 
Om ja, vad anser du är skillnaden?  
 
Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 
 
Vart brukar du vara när du undervisar 
utomhus? Varför? 

Hur menar förskollärare 
att de stimulerar barns 
lärande i utemiljön? 
 

Vilka ämnen undervisar du i utomhus? 
 
Vilka hinder ser du med undervisning i 
utemiljön? 
 
Vilka fördelar ser du med undervisning i 
utemiljön? 
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Bilaga 2 
 

 

Missivbrev  

 

Ett missivbrev som innehåller information om intervjustudie med en rubrik: 

”Utomhuspedagogik” På vilket använder förskollärare utemiljön och naturmiljön i sin 

undervisning?  

  

Jag heter Zina Mustafa, arbetar i Linköping kommun som barnskötare och jag läser till 

förskollärare på Högskolan Kristianstad och är nu inne på min sista termin alltså termin sju i 

utbildningen.  

 

Den här terminen ska jag skriva en c-uppsats alltså ett examensarbete som handlar om 

utomhuspedagogik och förskollärarens förhållningssätt till lärande utomhus. Därför behöver 

jag intervjua fyra till sex förskollärare som frivilligt ville ställa sig för intervju. 

 

 

Det är sju frågor som inriktade mot forskningsområde, vilket gör att intervjun kommer att ta 

30 min till max 60 minuter. Intervjun kan ske i den tiden och platsen som passar er. Jag 

kommer att spela in intervjun vilket underlättar för mig för att kunna anteckna efteråt.  

 

Det är viktigt att deltagarna får veta att jag kommer använda resultaten endast i 

examensarbete därefter kommer jag hänvisa till nyttjandekravet som innebär att jag kommer 

förstöra alla data såsom, ljudfiler från observationer och intervjuer samt insamlade enkäter, 

när jag får godkänt i examensarbete.  

 

Det är även viktigt att jag informerar deltagarna att examensarbetet kan publiceras digitalt på 

högskolans bibliotek. Detta betyder att jag kommer använda fingerad namn till deltagarna  
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alltså konfidentialitet som innebär deltagarnas rätt att ingen kan känna igen dem när de deltar 

i undersökningen. 

 

 

Det är viktigt i min undersökning att deltagarna ger samtycke till att delta i undersökningen, 

det är även viktigt att jag informerar deltagarna att de kan avbryta sin undersökning när de 

vill. Att jag informerar deltagarna att undersökningen är helt frivilligt. Därefter kommer jag 

informera deltagarna om undersökningsresultat kommer att behandlas så att inte obehöriga 

kan ta del av dem. Det är även viktigt att informera deltagarna om hur resultat kommer att 

presenteras samt deltagarnas identitet skydd. Mina kontaktuppgifter ska finnas så att 

deltagarna kan ställa frågor om de har några frågor eller för att ändra sitt samtycke i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Med vänliga hälsningar 

Zina Mustafa 

Zina.mustafa@linkoping.se 

Arbetsnummer är: XXX-XX XX 

Mobilnummer är: XXX- XXX XX 
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