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Sammanfattning 
 
Under vår verksamhetförlagda utbildning har vi lagt märke till att förskolans utomhusmiljö 
inte används som en plats för lärande. Det har varit mycket ovanligt att pedagoger genomfört 
planerade aktiviteter utomhus, något som står i kontrast till hur inomhusmiljön används. Vi 
har också läst kurslitteratur och artiklar som lyfter fram just lärande utomhus som något 
positivt under vår utbildning. Ett intresse som har växt fram är hur detta kan påverka barnen i 
förskolan. Det ville vi ta reda på och vi ville undersöka vad barnen själva ansåg om sitt 
lärande. Genom att prata med barnen har vi lyckats lyfta fram vad de tycker och tänker om att 
vara ute. När barnen har delat med sig av sina tankar har det gett oss insikt i vad som är 
viktigt för dem och hur olika faktorer i förskolan påverkar deras möjligheter att leka och lära 
sig, både på förskolegården och i skogen. Utöver barnsamtal har vi observerat tre 
förskolegårdar och pedagogers agerande, samt genomfört intervjuer med pedagoger om hur 
de använder utomhusmiljön. Vår studie har visat oss att den fysiska miljön och pedagogers 
agerande är faktorer som på ett avgörande sätt spelar in på vilka möjligheter för lärande 
barnen har. En slutsats i vår studie visar att det är viktigt att se till kombinationen av de två 
faktorerna då man ska utvärdera förutsättningarna för lärande i utomhusmiljön på förskolan. 
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1. Inledning 
	

I dagens svenska förskola spenderar barn en stor del av sin tid utomhus. Förskolegården och 
förskolans närmiljö kan vara en viktig plats för barns lek och lärande. 

Tidigare forskning av bland annat Björklid (2005) och Klaar & Öhman (2014), samt vår egen 
praktiska erfarenhet, visar på vikten av att vara utomhus. I förskolans utomhusmiljö finns det 
möjligheter att skapa goda lärandesituationer och att genomföra planerade pedagogiska 
aktiviteter. Även förskolans läroplan betonar vikten av att vara utomhus och säger att den 
pedagogiska verksamheten ska bedrivas både inomhus och utomhus (Lpfö 98 –rev 10). 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på förskollärarprogrammet har vi sett att 
utomhusmiljön inte alltid används på ett pedagogiskt sätt. När verksamheten har varit ute är 
det för att barnen ska springa av sig och sedan vara lugna när de ska lära sig saker inomhus. 
Utifrån detta visar den pedagogiska verksamheten att lärande är något som sker i förskolans 
inomhusmiljö. Detta har fått oss att fundera över hur barnen blir påverkade av detta 
förhållningssätt. Vilket värde ser barnen i att gå ut och tror de ens att de kan lära sig något 
utomhus? Eftersom den mesta forskningen och litteraturen angående utomhusmiljö och 
utomhuspedagogik handlar om vad pedagoger anser, eller vad som har observerats i 
förskolan, ville vi ta reda på vad barn på några olika förskolor tycker att de lär sig utomhus. 
Vi får medhåll av Anders Szczepanski om att det saknas studier baserade på barnintervjuer då 
han via mail meddelar oss att: ” Det är tunt med denna typ av studier i landet, jag kan inte 
direkt komma på något kring "barnsamtal" med fokus på utomhusmiljön i förskolan...”. 

För att ta reda på vad barn anser om sitt lärande utomhus behövde vi prata med dem. Utöver 
barnsamtal använde vi oss av observationer av verksamheten när barn och pedagoger befann 
sig i förskolans utomhusmiljö. Vidare har vi genomfört korta intervjuer med pedagogerna för 
att skapa oss en bild av den dagliga verksamheten och pedagogernas förhållningssätt. 
Observationer och pedagogintervjuer har använts för att kunna förstå och skapa mening kring 
barnens svar under barnsamtalen.  

Området är viktigt att belysa eftersom den praktiska verksamhetens utförande som vi har mött 
strider mot mycket av dagens forskning, samt läroplanen och för att vi anser att utemiljön i 
större omfattning kan tas tillvara som en pedagogisk lärmiljö. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka barns upplevelser av sitt lärande i utemiljön på tre olika 
förskolor. Eftersom tidigare forskning har visat att utemiljön för med sig pedagogiska 
möjligheter vill vi dokumentera barns uppfattningar om detta. 

För att kunna uppnå studiens syfte har vi använt oss av följande två forskningsfrågor: 

1. Hur ser barn på sitt lärande i förhållande till utemiljöns utformning och innehåll? 
2. Hur ser barn på sitt lärande i förhållande till de möjligheter att lära som erbjuds av 

pedagoger? 
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2. Bakgrund 
	

Bakgrunden inleds med att kortfattat beskriva hur några författare delar upp begreppet 
pedagogisk miljö. Sedan presenteras utomhusmiljöns påverkan på barns förutsättningar att 
lära sig. Vidare kommer även pedagogers påverkan på barns förutsättningar att lära sig att 
belysas. Därefter redovisas några teorier kring barns lärande, samt vad förskolans 
styrdokument säger om utevistelse i förskolan. 

2.1 Pedagogisk miljö 

Den pedagogiska miljön kan delas upp i två olika aspekter, den fysiska och den sociala.  

Björck-Åkesson (2009) beskriver i boken: ”Med sikte på förskolan: barn i behov av särskilt 
stöd”, de två olika miljöaspekterna på följande vis:   

”Den sociala miljön handlar om hur barnet bemöts och samspelet mellan barnet och andra 
barn och vuxna i förskolemiljön samt hur situationer för lärande struktureras, exempelvis 
uppläggning av aktiviteter och tidsplanering. Till den fysiska miljön hör utformningen av 
lokaler, belysning, hjälpmedel av olika slag, samt material som används för lek, aktiviteter 
och lärande.” (Björck-Åkesson, E. I Sandberg, A. (red.) 2009. S. 27) 

Även Björklid (2005) menar att den pedagogiska miljön består av olika delar. En av dem är 
den fysiska aspekten där förskolegårdens utformning och fasta lekmiljöer ingår. Den fysiska 
miljön inkluderar även det material som finns tillgängligt. Utöver det ingår den sociala 
aspekten som utgörs av samspelet mellan barn och barn, samt barn och pedagoger. Björklid 
skriver att: 

”Miljön sänder budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten och 
därför ska den pedagogiska miljön vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både 
underlättas, stimuleras och utmanas.” (Björklid, P. 2005. S. 38 - 39) 

Den pedagogiska miljön består alltså av olika aspekter. Vår studie har tagit fasta på hur den 
fysiska miljöns utforming och innehåll, samt hur pedagogers agerande, påverkar barns 
möjligheter till lärande. Hur de olika aspekterna kan påverka detta beskrivs närmare nedan, 
först presenteras den fysiska aspekten därefter redogör vår studie för den sociala aspekten. 

 

2.2 Utomhusmiljö och situationsbaserat lärande 

Utomhusmiljöns utformning och innehåll skapar olika förutsättningar för barnen att lära sig 
olika saker. Den ger möjligheter och sätter ramar för vilka olika lärandesituationer som kan 
uppstå.  
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Björklid (2005) skriver att det ofta är pedagogers handlande som hamnar i centrum när barns 
lärande och brister i den pedagogiska verksamheten diskuteras. Något som ofta glöms bort är 
den övriga pedagogiska miljön (Björklid, P. 2005). 

Björklid skriver vidare att leken är något som är centralt när det gäller barns lärande, barn lär 
genom att leka och vad de lär sig handlar mycket om vilka lekar den fysiska utomhusmiljön 
inbjuder till. Leken är något som händer här och nu och lärandet genom leken blir således 
situationsbaserat (Ibid.). Sheridan (2010) skriver att en viss miljö krävs för att barns lärande 
ska bli verklighet, nämligen ”en miljö som innefattar gott om material, stimulans samt 
utmaningar.” (Sheridan, S. Pramling, Samuelsson, I. Johansson, E. 2010. S.143). Även 
Engdahl (2014) beskriver olika miljöers påverkan på barns möjligheter till lärande. Hon 
hävdar att olika platser ger olika förutsättningar för barns lek. 

" Utemiljön får en explicit betydelse för barn utifrån dess specifika möjligheter till olika 
erbjudanden, som innebär ett utforskande av egna förmågor" (Engdahl, K. 2014. S.160) 

Barnen leker olika lekar på olika platser på förskolegården beroende på platsernas karaktär. 
Engdahl skriver att ”en miljö som både utmanar och ger trygghet är att föredra.” (Ibid. 
S.34). Dahlgren & Szczepanski (2004) talar om lärande utomhus som något som stimulerar en 
mängd olika sinnen hos barnen. Genom att aktivera och ta in kunskap genom olika sinnen 
förstärks barnens lärande och de menar att utomhusvistelse bör ta tillvara på de olika 
möjligheter som närmiljön erbjuder. Ju större variation av vilken miljö man befinner sig i 
desto fler olika lärandesituationer kan uppstå (Dahlgren, L, O. Szczepanski, A. I Iann 
Lundegård, Per-olof Wickman & Ammi Wohlin (red.) 2004). 

Engdahl (2014) hävdar att den utmaning utomhusmiljön kan innebära för barn är viktig för 
barnens lärande. När barn leker i en fysiskt utmanande utomhusmiljö ges de möjlighet att 
utveckla en rad motoriska förmågor. För att kunna använda utomhusmiljön krävs det att 
barnen gör en mängd relationella bedömningar, Engdahl tar upp exemplet när ett barn vill 
klättra i ett träd. Barnet tvingas då utveckla och fundera kring allt från avståndsbedömningar 
till konsekvenser och det behöver ta hänsyn till och bedömma saker som grenens tjocklek och 
bärförmåga, samt trädets höjd och skaderisken om barnet skulle tappa greppet och falla till 
marken (Engdahl, K. 2014). Barn har ett stort behov av att få röra på sig och engagera sig i 
motoriskt krävande lek. Förskolegårdens utformning är därför av stor vikt för hur detta behov 
tillgodoses. Även användandet av närmiljön ses som viktigt för att kunna utmana och 
stimulera barns lärande på olika sätt. Ett aktivt användande av närmiljön skulle kunna ge 
barnen utökade möjligheter till lärande då den miljön kan skilja sig från förskolans gård. 
Klättra i träd som nämndes ovan kan barnen kanske inte göra om det inte finns klätterträd på 
förskolegården men i skogen kan den möjligheten finnas och på så sätt ger den miljön barnen 
ytterligare möjligheter till lärande (Björklid, P. 2005. Engdahl, K. 2014. Dahlgren, L, O. 
Szczepanski, A. I Iann Lundegård, Per-Olof Wickman & Ammi Wohlin (red.) 2004). 

Ytteligare en aspekt av den fysiska delen av pedagogisk miljö är det material barnen kan ta 
del av i sin utevistelse. Björklid (2005) skriver att ett tydligt exempel på barns samspel med 
det material som finns tillgängligt är när de ändrar om i sin lekmiljö. En förutsättning som har 
visat sig inspirera barn till utforskande är när det finns mycket löst och mobilt material 
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tillgängligt. Om barnen har den tillgången kan de flytta runt materialet och själva förändra sin 
lekmiljö. Ytterligare en faktor är om materialet inte skickar tydliga signaler om vad det ska 
användas till. Hon menar att den sortens material uppmuntrar barn till att aktivt interagera 
med det och att det inte begränsas av tydliga användningsområden. En bandyklubba kan till 
exempel uppfattas som att den endast användas till att spela bandy (Björklid, P. 2005). 

”Små bräder och plankbitar, stenar och pinnar uppmanade barnen till samspel med miljön.” 
(Ibid. S. 171) 

Engdahl (2014) menar på att barn vill leka med löst material, men även med material som 
inbjuder till skapande såsom sand eller lera. Att ha en mängd tillgängligt material att leka med 
ger barnen möjlighet att utveckla sin kunskap om naturen då de fritt kan välja olika leksaker, 
som de sedan använder i sitt utforskande av naturliga fenomen. Detta lärande kan utvecklas 
ytterligare om barnen har möjlighet att använda sig av naturmaterial eller hämta vatten från 
kranen inomhus (Klaar, S. Öhman, J. 2014). 

Sammanfattningsvis menar författarna att barn behöver tillgång till en stor variation av 
material och miljöer utomhus på förskolan för att deras lärande ska utveklas. Naturlika 
miljöer och naturmaterial lyfts fram som något som utmanar barns kreativa tänkade och 
stimulerar dem genom olika former av utmaningar. 

2.3 Pedagogers påverkan på barns lärande 

Pedagogers agerande i utomhusmiljön påverkar vilka möjligheter barnen får för lek och 
lärande. I en artikel på Lärarnas nyheter tar Szczepanski & Halldén (2011) upp faktumet att 
det är mycket svårt att kunna isolera pedagogers inflytande i förhållande till utomhusmiljöns 
inflytande på barns lärande. Vidare anser Szczepanski att det är en kombination av dessa två 
som är viktig när det handlar om barns lärande. Att enbart vara utomhus på förskolan 
tillsammans med barnen behöver alltså inte innebära något positivt, utan det är i samband med 
pedagogers meningsskapande som barns lärande stimuleras till fullo (Villanueva, Gran, T. 
2011). 

I artikeln tar Szczepanski upp tidigare internationella studier och har följande att säga om 
dessa: 

" I studierna såg man att barnen blev lugnare efter en dos utevistelse, vilket kan påverka 
kunskapsinhämtningen. Men det kan ju handla om att ljudnivån är lägre och att det är mindre 
stimmigt. Det finns alltså inga belägg för att det är själva utevistelsen i sig som resulterar i 
det här, det skulle kanske gå lika bra inomhus om det skapades liknande förutsättningar och 
var lika lugnt där. " (Ibid) 

Mårdsjö Olsson (2010) menar att det som pedagog krävs att man alltid är lyhörd inför barnen 
på förskolan, pedagoger måste reflektera och vara medvetna om hur barn tänker och i sin 
yrkesroll måste pedagoger använda sig utav olika händelser i det dagliga arbetet på förskolan. 
Tydliga exempel på detta är att diverse rutinsituationer samt planerade pedagogiska aktiviteter 
kan ge pedagogerna en möjlighet att lära sig om barnen. Vidare anser Mårdsjö Olsson att för 
att få kalla sig själv en närvarande pedagog måste man klara av att bemöta alla barn på deras 
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egna villkor. Detta leder till att man som pedagog bidrar till barnens lärande då man är 
tillgänglig, aktivt lyssnar på barnens frågeställningar och följer upp deras tankar. För att 
pedagoger i dagens förskola ska kunna stödja och utmana barns lärande behöver de hela tiden 
medvetet reflektera över och problematisera det de vill att barnen ska lära sig. Mårdsjö Olsson 
kallar detta för en strategi innefattandes en metakognitiv dimension, där pedagogerna funderar 
kring saker som, vilken kunskapsnivå barnen ligger på och hur pedagogen själv kan utmana 
barnen på rätt sätt. Genom att arbeta på detta viset menar författaren att pedagoger kan sätta 
sig in i barnens verklighetsuppfattning och lära sig förstå dem. Därmed kan de även skapa 
goda förutsättningar för att barnen ska få möjlighet att tillgodogöra sig den avsedda 
kunskapen (Mårdsjö, Olsson, A. 2010). 

" Den (strategin) bygger på en vidareutveckling av barnperspektivet, där de karakteristiska 
dragen är att vara närvarande, bekräftande, stödjande och lyhörd för hur barn tänker och 
förstår sin omvärld" (Ibid. S. 43) 

Mårdsjö Olsson hävdar att en trygg miljö ökar barns möjlighet att lära sig saker, att barns 
lärande sker i samband med deras egen förmåga att lära, samt vad miljön erbjuder dem att lära 
sig. Att skapa en trygg miljö, menar Mårdsjö Olsson, innebär att skapa en ”trygg atmosfär” 
vilket medför möjligheter för en mer givande lärandesituation. Förskolläraren är en del av den 
pedagogiska miljön, det är dennes uppgift att skapa förutsättningar för en trygg miljö, samt att 
utmana barnens tänkande och förståelse så att lärande kan ske. För att genomföra detta finns 
det olika strategier att tillgå, men grundläggande för de som Mårdsjö Olsson tar upp är att de 
utgår från ett tydligt barnperspektiv, där pedagogen utgår från barnens intressen och 
kunskapsnivå. Mårdsjö Olsson skriver vidare att en av de viktigaste strategierna som en 
förskolepedagog kan implementera i sin vardag är att vara en ”närvarande pedagog”. Det 
innebär att verkligen vara närvarande både fysiskt och psykiskt i arbetet på förskolan. Detta är 
något som krävs för att pedagogen verkligen ska kunna utgå från barnets egna förkunskaper 
och intressen i skapandet av en utmanande lärandesituation.  

”Lärares lyhördhet och deras förmåga att vara observanta på vad barns uppmärksamhet är 
riktad mot är grundläggande i mötet med barn i förskolan, eftersom lärarna bygger vidare på 
barnens föreställningar för att kunna utmana deras färdigheter, kunskaper eller förståelse.” ( 
Ibid. S. 24)  

Sheridan (2010) menar att olika faktorer såsom lärande, lek och omsorg måste integreras, 
först när detta görs på förskolan kan en progression ske inom barnens lärande. Hon skriver att 
kommunikation och ett öppet klimat där barn och pedagoger samarbetar är en faktor som 
påverkar kvaliten i förskolan. Något som krävs av pedagoger för att uppnå en god kvalité i 
förskolan är att de är pedagogiskt medvetna och arbetar med ett lärandeorienterat 
förhållningssätt, vilket innebär att de strävar efter att skapa förutsättningar för barns lärande. 
Först när detta är uppnått kan de möta barnens frågor och intressen (Sheridan, S. Pramling, 
Samuelsson, I. Johansson, E. 2010). I sin avhandling tar Engdahl (2014) upp faktumet att det 
på förskolegården ofta uppstår ett möte mellan pedagog och barn vilket brukar kulminera i 
någon sorts förhandling mellan de två parterna. Detta möte anser Engdahl leder till en slags 
förståelse kring varandras olika perspektiv. Engdahl väljer att tolka detta som att det finns 
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förutsättningar i denna situation för barnen att med pedagogens hjälp kunna utveckla sitt 
självmedvetande. 

Engdahls avhandling visar också på vikten av att barn på förskolor i dagens Sverige får 
möjlighet att leka med och utforska olika material. För att barnen ska kunna förstå sig på, 
tolka och lära sig om olika material krävs det aktiva och engagerade pedagoger som inte 
förbjuder utan tillåter barnen att leka och experimentera med materialen. Om barnen får 
möjlighet till detta leder det enligt författaren till att de dels får förutsättningar att lära sig mer, 
men det kan också leda till att barnen kan koncentrera sig under längre perioder. 

" Barns lärande i förskolan sker vanligtvis i det som vi kallar informella sammanhang och det 
är pedagogens uppgift att stödja och inspirera lärandet och se lekens betydelse för barns 
utveckling " (Ibid. S. 31) 

I artikeln "Children's meaning-making of nature in an outdoor-oriented and democratic 
Swedish preschool practice" tar Klaar & Öhman (2014) upp vad barn kan få ut av möjligheten 
att ta med sig typiska inomhusleksaker eller material till utomhusmiljön. De två forskarna 
menar på att om pedagoger är tillåtande kring detta stödjer de barnens utveckling inom 
experimentiell lek i förhållande till barnens egna kreativa val. Ett exempel som nämns är att 
barn som tillåts hämta vatten innifrån ges möjlighet att utforska detta även om det inte har 
regnat eller finns tillgång till en vattenslang på förskolan (Klaar, S. Öhman, J. 2014).  

Sammafattningsvis krävs det att pedagoger är medvetna och lyhörda för att kunna möta 
barnen i deras intressen. Genom att arbeta som en närvarande pedagog kan man skapa 
förutsättningar för barns lärande i många av de situationer som uppstår i förskolan. När 
pedagoger skapar en trygg atmosfär och samtidigt utmanar barnen i deras lek och lärande 
uppstår möjligheter för att skapa en social lärandemiljö.  

2.4 Barns lek och lärande i ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt Smidt (2010) beskriver Vygotskij samspel som ett av de viktigaste momenten i barns 
utveckling. Det börjar som ett undersökande samspel med den fysiska miljön runt barnet 
såsom leksaker och fysiska objekt i barnets närhet. När barnet växer och har lärt sig om olika 
objekts basala funktioner utvecklas samspelet mer och mer mot ett socialt samspel med 
människor runt barnet. Vygotskij menade att barn i samspel med andra barn eller pedagoger 
kan utvecklas mer i en lärandesituation än vad som annars hade varit möjligt (Smidt, S. 2010). 

Ett centralt begrepp i den sociokulturella teorin är ”Den proximala utvecklingszonen”. Det 
beskriver vad som skulle vara möjligt för ett barn att lära sig under rätt förhållanden och med 
rätt sorts stöd. Den proximala utvecklingszonen kan ses som barnets potential att utvecklas i 
en viss lärandesituation. 

”Vad barnet gör när det är sysselsatt med en uppgift är vad det vet och kan göra just då: 
potentialen handlar om vad barnet skulle kunna göra med rätt hjälp. Klyftan däremellan är 
just den närmaste utvecklingszonen. Den vuxnes eller mer kompetenta personens roll är 
tydlig. Den är att hjälpa barnet att gå från sin aktuella prestationsnivå till sin potentiella 
nivå.” (Ibid. S. 119) 
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Meece & Daniels (2007) menar att en förskollärare kan hjälpa barn i förskolan att 
tillgodogöra sig kunskap på en högre nivå. De beskriver förskolläraren som en guide som kan 
utmana barnens tänkande genom att ställa frågor och vägleda barnen i lärandesituationer. I en 
språkstimulerande situation kan ett exempel på detta vara att pedagogen ställer frågor som: 
”Hur har du lärt dig dessa orden?”, eller ”finns det något annat ord för det?”. Genom att vara 
en aktiv pedagog menar författarna att man kan ”bygga stegar” som barnen kan använda för 
att klättra högre i sin utveckling (Meece, J. Daniels, D. 2007). Även Smidt menar att 
Vygotskij såg pedagogernas sätt att hjälpa barnen att nå sin potentiella nivå som en sorts 
byggnadsställning. Precis som ett hus har stöttepelare när det byggs, vilka sedan tas bort när 
husets vägg kan stå på egen hand, menar Smidt att Vygotskij såg det som pedagogernas 
uppgift att stötta barnen för att föra deras utveckling framåt (Smidt, S. 2010). 

 

2.5 Experimentiellt lärande – learning by doing 

Ett sätt för barn att lära sig är att utforska och experimentera. Genom att få praktiska 
erfarenheter och genom att uppleva fenomen i verkligheten kan barn lära sig olika saker. 
Szczepanski (2007) tar i boken ”Utomhuspedagogik som kunskapsskälla” upp pedagoger som 
genom tiderna starkt betonat vilken påverkan kontakten med verkligheten har. Bland dessa 
nämns John Dewey och Ellen Key. De två pedagogerna ansåg att det som påverkar barns 
lärande mest är när barn får använda sina sinnen och när de själva får möjlighet att uppleva 
naturfenomen i verkligheten. Vidare menar Szczepanski på att dagens skola kan ta lärdom av 
det Dewey och Key stod för (Szczepanski, A. I Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan 
Paul Strid & Anders Szczepanski (red.) 2007). Han skriver följande:  

"Det som fortfarande ofta saknas i lärandesammanhang är nämligen, som vi så många 
gånger konstaterat, realupplevelser av fenomen. Att veta något innebär inte att man 
automatiskt förstår. Vi måste lära i naturliga sammanhang och bli berörda, vi måste gripa för 
att begripa för att utveckla begreppsförståelse" (Ibid. S. 17) 

Szczepanski & Dahlgren (2004) skriver att barn kan ges möjlighet att få ett fördjupat lärande 
kring olika fenomen genom att erfara dem. De tar avstamp i Deweys teori om lärande och 
menar på att barn kan få ett fördjupat lärande genom att uppleva. 

”I möte med verkligheten skapas frågor kring lärandets innehåll och mening på dessa 
platser.” (Dahlgren, L, O. Szczepanski, A. I Iann Lundegård, Per-olof Wickman & Ammi 
Wohlin (red.) 2004. S. 10)  

Szczepanski & Dahlgren (1997) diskuterar i sin bok ”Utomhuspedagogik- Boklig bildning 
och sinnlig erfarenhet” om ett konstruktivistiskt synsätt där barn ser att de själv som individer 
skapar sitt vetande, detta genom att vara en del utav verkligheten. Enligt författarna stämmer 
detta synsätt väl in på Deweys utbildningsfilosofi, denna filosofi består av att man ser på 
lärande som något man alltid måste rekonstruera i förhållande till sina erfarenheter. Vidare 
nämner författarna något som kallas undersökningsprocessen, det är genom olika former av 
undersökningar som barn samlar in sina erfarenheter. För att dessa erfarenheter ska 
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transformeras till kunskap krävs det, enligt Szczepanski & Dahlgren att barnen reflekterar 
över de olika erfarenheterna (Szczepanski, A. Dahlgren, L, O. 1997). Ericsson (2004) 
uttrycker liknande tankar kring lärande. Hon menar på att alla sorters iakttagelser av vår 
omvärld är starkt individkopplade då dessa iakttagelser alltid utgår ifrån egna erfarenheter. 
Hon fortsätter genom att påpeka vikten av reflektion av dessa iakttagelser kombinerat med 
tidigare kunskap. Detta leder till att det barn vet sedan tidigare fördjupas, samtidigt som nya 
funderingar och tankar uppkommer, vilket stödjer deras lärandeutveckling (Ericsson, G. I 
Iann Lundegård, Per-olof Wickman & Ammi Wohlin (red.) 2004). 

Ericsson förenklar för läsaren när hon skriver följande: 

" Ett annat sätt att uttrycka det är att för att en yngre elev ska förstå ett abstrakt begrepp kan 
det behövas många egna erfarenheter där begreppet prövats för att leda till ett lärande." 
(Ibid. S. 148) 

Vidare anser Ericsson att en äkta upplevelse, där olika delar synliggörs i en helhet för barnen 
och sätts i ett samanhang, leder till en fördjupad kunskapsnivå. Här menar hon att förståelse 
hos barnen utvecklas till grundläggande begrepp vilka de sedan kan använda för att förstå 
ytterligare fenomen (Ibid.).  

 

2.6 Läroplan 

I läroplanen för förskolan tas vikten av barns lek upp i förhållande till deras utveckling och 
lärande. Pedagoger ska se till att stödja ett medvetet bruk av leken för att på så sätt kunna 
främja alla barns utveckling och lärande. Genom lek så stimuleras barnens fantasi, innovation 
och barn ska inom leken få möjlighet att ge uttryck för upplevelser, erfarenheter och känslor 
(Lpfö 98 -rev 10). 

Läroplanen visar tydligt att verksamheten på förskolor ska bilda en helhet av olika faktorer 
såsom omvårdnad, fostran, omsorg och lärande. Utöver detta ska verksamheten utformas på 
ett sådant sätt som bidrar till just barnens utveckling och lärande. Vidare ska verksamheten 
främja barns kreativitet och bidra till ett lustfyllt, livslångt lärande. 

" Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter" 
(Ibid. S. 9) 

Förskolor idag ska i sig kunna erbjuda barnen en miljö som inger trygghet samtidigt som den 
ska lyckas inbjuda och locka till såväl lek som aktivitet. Miljön ska även se till att inspirera 
barn till att utforska och se sin omvärld. 

" 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. " (Ibid. S. 7) 
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3. Metod 

I metodkapitlet redogörs för vilken datainsamlingsmetod som har använts, vilket urval som 
har gjorts, genomförande av datainsamlingen, databearbetning, samt metodkritik och 
reliabilitet. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

3.1.1 Fallstudie 

För att kunna ta reda på vad barn anser om sitt lärande i utomhusmiljö, vad de lär sig och hur 
de lär sig, genomfördes en fallstudie av kvalitativ karaktär innehållande barnsamtal, 
observationer samt pedagogintervjuer. En kvalitativ studie ger enligt Johansson & Svedner 
goda och uttömmande svar, det är något som studien söker. Studien har genomförts på tre 
olika förskolor och ger därför tre olika fall. Johansson & Svedner hävdar att fallstudier ofta 
används för att gå in på djupet i en fråga och att det ofta behövs ett flertal olika 
datainsamlingsmetoder för att ge en mer allsidig bild av det som undersöks. Det har den här 
studien tagit fasta på (Johansson, B. Svedner, P, O. 2006). 

3.1.2 Urval 

Datainsamlingen genomfördes på tre olika förskolor. Samtliga förskolor ligger i 
bostadsområden med liknande förutsättningar för utomhusvistelse. De tre förskolorna är 
kommunalt drivna och en av dem har en uttalad utomhusprofil. Förskolor med likvärdiga 
förutsättningar valdes ut för att minska risken för olika ramfaktorers påverkan på resultatet, 
såsom monetära resurser eller personaltäthet. Barnen som deltagit i barnsamtalen har valts ut 
tillsammans med den ansvariga pedagogen och de kriterier som hen har utgått från var barn 
som vistats på förskolan i ett flertal år och barn som var i åldrarna 4-5 år. Barnsamtalen 
genomfördes med barn som vistats på förskolan ett flertal år för att de barnens svar ansågs 
vara mer relaterade till förskolans verksamhet, än barn som nyss börjat. Två-tre barn deltog i 
barnsamtalen på varje förskola, en pedagog intervjuades per förskola.  

3.1.3 Etiska anvisningar 

Då lämpliga förskolor valts ut och givit sitt godkännande skickades information med mail till 
respektive förskola. Informationen bestod av studiens syfte, detta för att såväl pedagoger som 
vårdnadshavare skulle få möjlighet att gå igenom vad det hela handlade om. Bifogat fanns 
även ett informationsblad riktat till vårdnadshavare där de forskningsetiska principerna lyftes 
fram. De principer som vi har använt oss av är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa är hämtade ur Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2009). 

I praktiken innebär detta att deltagarna i studien samt barnens vårdnadshavare har blivit 
informerade om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta när de vill. 
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Vidare har information lämnats gällande barnsamtalens genomförande, att de spelats in med 
hjälp av Ipad och att all data som redovisas kommer vara anonym och raderas efter det att 
studien är slutförd. För fullständigt informationsblad se Bilaga 1. 

Då all redovisad data kommer vara konfidentiell har vi valt att använda fingerade namn för 
förskolorna, samt de intervjuade barnen och pedagogerna. 

De fiktiva namn som används är: 

Vitsippans förskola 

Kim, Barn. 

Alex, Barn. 

Iggy, Barn. 

Cleo, Pedagog. 

Maskrosens förskola 

Sam, Barn. 

Robin, Barn. 

Joy, Pedagog. 

Blåklintens förskola 

Billie, Barn. 

Dominique, Barn. 

Sana, Pedagog. 

 

3.1.4 Observation 

För att kunna sätta barnens svar i sitt sammanhang och för att ha konkreta saker att prata om 
under barnsamtalen genomfördes en observation i respektive förskolas utomhusmiljö innan 
barnsamtalen tog plats. För att ge en bild av hur gården används observerades verksamheten 
en vanlig dag, då samtliga avdelningar var ute. Observationerna fokuserade på hur 
förskolegården var utformad, vilka leksaker som var tillgängliga, samt hur den användes av 
barnen och pedagogerna. Observationerna har varit av kvalitativ karaktär och dess  
huvudsyfte har varit att ge en fördjupad förståelse av svaren i barnsamtalen. Ytterligare ett 
syfte med att lägga observationerna innan barnsamtalen har varit att få möjlighet att upprätta 
en relation med barnen och barngruppen före barnsamtalen. Detta sker i enlighet med det 
Doverborg & Pramling skriver i ”Att förstå barns tankar” (Doverborg, E. Pramling, I. 1992). 
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3.1.5 Barnsamtal 

”Om man är intresserad av barns tänkade, faller det sig naturligt att fråga dem om hur de 
tänker om olika saker.” (Doverborg, E. Pramling, I. 1992. S.7)  

Baserat på studiens syfte ansågs barnsamtal som det bästa sättet att genomföra 
undersökningen. Utformningen av barnsamtalen baserades mycket på Doverborgs & 
Pramlings (1992) tankar kring barnsamtal. Många av frågorna formulerads som öppna frågor 
där mycket utrymme lämnades åt barnens tankar. Frågorna varierade i svårighetsgrad och 
barnen blev förberedda av den ansvariga pedagogen om vad som skulle ske. Barnsamtalen tog 
plats inomhus i ett lugnt och avskilt rum på förskolan. Vi anser att för att kunna få en inblick i 
barns tankar om sitt eget lärande var barnsamtal väl lämpat som metod.  

3.1.6 Pedagogintervju 

Den sista delen av studien bestod av att kort intervjua en pedagog, som arbetade på samma 
avdelning som barnen. Detta gjordes för att få ytterligare information kring förskolans ramar 
och pedagogernas arbetssätt. Den första delen av intervjun med pedagogen var strukturerad, 
med fasta frågor och lite tolkningsutrymme. Därefter ställdes en öppen fråga kring hur 
pedagogerna arbetar i förskolans utomhusmiljö. 

 

3.2 Genomförande 

En dag för datainsamling bestämdes tillsammans med en ansvarig pedagog. 
Undersökningsdagen började med två-tre timmars observation utomhus där information kring 
några utvalda områden samlades in. Observationerna registrerades med hjälp av penna och 
papper. Några av de olika områdena som observerades var; gårdens utformning, var på gården 
pedagogerna befann sig samt vilken sorts aktiviteter barnen ägnade sig åt. För fullständigt 
observationsprotokoll se Bilaga 2. 

Därefter genomfördes barnsamtalen inomhus på förskolan tillsammans med två-tre barn. 
Barnsamtalen är av kvalitativ karaktär och spelades in med hjälp av Ipad. Se Bilaga 3.  

Det sista skedet inom datainsamlingen innebar en kortare och mer strukturerad intervju 
tillsammans med en pedagog. Se Bilaga 4. Även detta spelades in med hjälp av Ipad. 

 

3.3 Databearbetning 

Vi har valt att analysera vårt innehåll efter Alexanderssons (1994) metod för innehållsanalys 
vilket innebär att vi har följt fyra stycken faser. Nedan återges hur vi har gått tillväga med 
innehållsanalysen av våra insamlade data. 
 

1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. 
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I fas ett har vi lagt fokus vid att läsa igenom resultatet av observationerna, därefter lyssnade vi 
igenom de inspelade pedagogintervjuerna och barnsamtalen. Det har vi gjort för att få en god 
överblick av de data vi samlat in. 
 

2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 
 
Under den andra fasen i innehållsanalysen har vi gått igenom likheter och olikheter i våra 
insamlade data. Detta för att kunna se åt vilket håll datan pekar och vilka tendenser vi kunnat 
se. Vi har undersökt om barnsamtalen och observationerna skiljer sig markant eller om de är i 
fas med varandra. Här har vi även aktivt letat efter påståenden som sticker ut. Genom att ägna 
vår tid åt detta dök nya tankar och funderingar upp kring våra data. Vi har fått ställa oss frågor 
som "Hur hänger det ihop?" "Vad menade hen egentligen där? Går det att koppla samman 
med vad hen sa tidigare i barnsamtalet?" Här har vi även analyserat de olika data vi samlat in i 
förhållande till varandra, alltså barnsamtal, observation och pedagogintervju, för att upptäcka 
mönster och se samband. 
 

3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 
 
Fas tre handlar om att strukturera data i olika kategorier. När vi inledde denna fas kände vi 
båda två att vi var väl insatta i våra insamlade data, något som förenklade processen markant 
för oss. Genom att strukturera i form av kategorier fick vi en ännu tydligare översikt av 
materialet. Vi kunde nu se under vilka kategorier datan kunde sorteras och ännu viktigare, 
varför det skulle läggas in just där.  
 
Vi har valt att dela in kategorierna under de forskningsfrågor vi utgår ifrån. Alltså utgår vi 
ifrån en forskningsfråga, till exempel "Hur ser barn på sitt lärande i förhållande till utemiljöns 
utformning och innehåll?" För att ta reda på detta var vi tvungna att först identifiera 
utomhusmiljöns utformning och innehåll. Därefter behövde vi ta reda på hur barnen såg på sitt 
lärande. Arbetet i denna fas var otroligt givande och kul då det var här vi verkligen började se 
vad vi kommit fram till och hur vi ville presentera det för läsaren. 
 

4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. 
 
I den fjärde och sista fasen har vi studerat hur det sorterade materialet hänger ihop och vilka 
samband vi kunde se. Genom den slutliga analysen har vi kunnat se olika mönster och de har 
vi redovisat i diskussionen (Alexandersson, M. I Svensson, P. & Starrin, B. (red) 1994). 
 
För att sammanfatta har vi alltså utgått ifrån våra forskningsfrågor och därefter delat upp det 
insamlade materialet i olika kategorier. Redovisningen av det analyserade materialet sker till 
största del i löpande text, för att ge en tydlig bild av vad som framkommit. 
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3.4 Reliabilitet och tillförlitlighet 

Johansson & Svedner (2006) menar att studenter som bedriver ett examensarbete sällan har 
möjlighet att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att mäta reliabiliteten till fullo. 
Vidare anser de dock att man under examensarbetet bör göra noteringar kring hur observation, 
intervju och barnsamtal genomförts, något vi tagit till vara på (Johansson, B. Svedner, P, O. 
2006). 
 
Vi anser att de observationer vi genomfört är tillförlitliga nog för att styrka vår studie. 
Pedagogintervjuerna har genomförts under vad vi väljer att kalla strikta förhållanden. Bortsett 
från den sista frågan, har det varit väldigt tydliga frågor de har fått svara på med väldigt lite 
utrymme för egen tolkning. Gällande barnsamtalen anser vi att svaren vi fått ifrån barnen är 
genuina och ärliga. Det som enligt oss skulle kunna höja reliabiliteten i just barnsamtalen är 
en längre introduktionsperiod där både forskare och barn får möjlighet att lära känna varandra 
på ett djupare plan. Detta anser vi skulle kunna stärka tillförlitligheten i svaren vi fått och leda 
till ett ännu bättre och mer givande samtal tillsammans med barnen. Man kan även se det ur 
ett annat perspektiv. Om barnen lärt känna oss väl skulle det kunna leda till att deras svar 
påverkas och att de försöker säga det de tror att vi vill höra. 
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4. Resultatredovisning 
	

För att svara på forskningsfrågorna har vi valt att dela upp resultatredovisningen i tre delar. I 
den första delen ges en bakgrund av förskolorna, den andra delen beskriver vad barnen 
berättar om i sitt lärande och i den tredje delen förtydligas relationen mellan del ett och del 
två. 

I bakgrunden ingår hur verksamheten ser ut en vanlig dag, vad förskolans utomhusmiljö 
består av, hur skogen används, samt vilka möjligheter till lärande som erbjuds av 
pedagogerna. Den första delen är främst baserad på observationer och pedagogintervjuer. 
Barnsamtal utgör en liten del av materialet som ligger till grund för del ett.  

Del två beskriver barnens upplevelser av sitt lärande. Det innefattar vad barnen anser att de lär 
sig i förskolans utomhusmiljö, samt hur de anser att de lär sig olika saker. Den andra delen 
baseras uteslutande på svaren i barnsamtalen.  

I den tredje delen sätts resultatet av de två första avsnitten i relation till varandra. Del tre 
redovisas på ett sammanfattande vis utifrån varje enskild förskola, där de viktigaste resultaten 
lyfts fram. Detta för att ge en god överblick över hur de två första delarna står i relation till 
varandra.  

 

4.1 Bakgrund 

Som tidigare nämnts har undersökningen genomförts vid tre olika förskolor med liknande 
förutsättningar. De tre förskolorna har mellan tre till sex avdelningar och ca; sex barn per 
pedagog. Vitsippans förskola arbetar med åldersblandade avdelningar där barnen är mellan ett 
och fem år. Övriga förskolor har åldersindelade avdelningar där Maskrosens förskola har två 
avdelningar med barn som är ett till tre år gamla och två avdelningar med barn som är tre till 
fem år. Blåklintens förskola har tre olika indelningar där barnen på två av avdelningarna är ett 
till två år gamla, barnen på de två mittenavdelningarna är tre till fyra år gamla och barnen på 
de sista två avdelningarna är fyra till fem år gamla. Samtliga förskolor ligger nära skogen och 
har goda möjligheter till utflykter. 

	

4.1.1 Hur ser verksamhetens utevistelse ut en vanlig dag i förskolan?  

Pedagogerna på de tre förskolorna berättar i intervjuerna att de är ute två gånger om dagen, en 
gång före lunch och en gång på eftermiddagen. På Maskrosen och Blåklinten betonar 
pedagogerna att utomhusvistelsen sker i förhållande till rådande väderlek och att de vill att 
barnen ska få en bra upplevelse av att vara ute. Pedagogen på Maskrosens förskola berättar 
vidare att de ibland delar upp barngruppen för att genomföra pedagogiska aktiviteter både 
inomhus och utomhus. Pedagogen på Vitsippans förskola talar om utomhusvistelsen som en 
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rutinmässig aktivitet. Då observationerna genomfördes på förskolorna var barnen aktiva i 
frilek i förskolans utomhusmiljö. Barnen lekte med varandra och företog sig en mängd 
aktiviteter. Det var både finmotoriska lekar där sandslott byggdes i sandlådan och 
grovmotoriska lekar såsom tagen eller balansgång. De grovmotoriska lekarna dominerade på 
samtliga förskolor. Barnen lekte i grupper av varierande storlek och observationerna visade 
tydligt på att det föregick en mängd olika springlekar. Vattenlek observerades på Vitsippan 
och Maskrosen och den leken hade mer av en undersökande karaktär där barnen fyllde olika 
byttor eller blandade vattnet med sand. Vid besöket på Blåklintens förskola hade det precis 
snöat och barnen var i full gång med att samla snö i hinkar för att kunna undersöka den 
närmare. Ytterligare några av de grovmotoriska lekarna som observerades på de olika 
förskolorna var: fotboll, åka skrana, gunga gungbräda, spela bandy samt att åka rutschkana.  

På de två förskolorna Vitsippan och Maskrosen visar observationerna att barnen är utspridda 
över hela gården. De fasta lekmiljöerna och det lösa materialet som fanns tillgängligt 
användes av barnen. Observationen vid Blåklintens förskola visade att barnen höll sig väldigt 
centralt och i den delen av gården där fasta lekmiljöer fanns utplacerade, såsom sandlåda, 
hängbro och lekstuga. Gemensamt för Blåklinten och Vitsippan var att barnen inte utnyttjade 
den stora gräsplanen som fanns tillgänglig till någon form av aktivitet mer än att transportera 
sig mellan olika delar utav förskolegården.  

 

4.1.2 Vad består förskolans utomhusmiljö av?  

På samtliga förskolor fanns det mellan två till tre sandlådor. Gemensamt var även att det fanns 
fikaplatser, rännor eller diskbänkar för vattenlek, kullar och stockar eller kubbar att balansera 
på. På Vitsippan och Maskrosen fanns det tält att krypa in i, Maskrosen hade även två stycken 
lekstugor tillgängliga. Blåklintens förskola hade också en lekstuga, men istället för tält fanns 
det en stor träbuss som barnen kunde leka i. Utmärkande för Blåklinten var även att det fanns 
en stor bandyplan med en löparbana som gick runt planen. Maskrosens förskolegård innehöll 
mer naturlika lekmiljöer såsom stora stenar och kojor där pedagogerna hade flyttat ut mer 
klassiskt inomhusmaterial, bland annat målarstafflier och bilmattor. Utöver detta fanns det 
båtar att leka i på två av förskolorna, på Maskrosen fanns det två båtar och på Blåklinten 
fanns det en. Båtarna på Maskrosen var utformade som vikingaskepp, medan båten på 
Blåklinten var en eka. Observationerna visade att alla förskolorna hade hinkar och spadar, 
bollar, leksaksbilar/grävmaskiner och skranor tillgängliga för barnen. Vitsippans förskola var 
den enda som hade cyklar ute på gården. Blåklintens förskola erbjöd barnen en stor mängd 
bandyklubbor och två stycken bandymål. På Maskrosens förskola erbjöds en stor mängd 
naturmaterial såsom stenar, pinnar, stockar,plankor, rör av olika former och material, samt 
lastpallar och backar.  

Det de tre förskolorna har gemensamt gällande gårdens utformning är att samtliga 
förskolegårdar hade en öppen planlösning där det var lätt för pedagogerna att få överblick. 
Vidare visar observationerna att sandlådor tar upp en stor del av utrymmet på samtliga 
förskolegårdar. På Vitsippan och Blåklintens förskola bestod en del av gården av en stor 
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öppen gräsplan, Blåklintens förskola hade även en asfaltsplan. Maskrosens förskolegård hade 
gott om träd, buskar och naturlika miljöer, vid Blåklintens förskola fanns det lite träd och 
buskar längs med staketet och vid Vitsippans förskola saknades träd och buskar helt. 

  

4.1.3 Hur används skogen? 

De svaren som gavs under pedagogintervjuerna är att samtliga förskolor går på utflykt en 
gång i veckan och då oftast till den närbelägna skogen. Genom barnsamtal och 
pedagogintervjuer har det framkommit att skogen ofta används som en annan miljö för frilek, 
men också att det är en miljö som ger förutsättningar för att lära sig om naturvetenskap. 
Pedagogerna på Vitsippan och Maskrosens förskolor utrrycker att deras avdelningar kan 
använda skogen för att samla in material, samt bär och blommor. Vidare använder de sig av 
utflykter i skogen som en tid för undersökande av naturfenomen och myrstackar. Under 
barnsamtalet på Blåklintens förskola menar barnen att de leker fritt i skogen. De berättar även 
om ett tillfälle då de ätit lunch i form av grillad korv. Barnen på Vitsippans förskola berättar 
att de ofta samlar in material i skogen som de senare kan använda för olika former av 
skapande aktiviteter. På Maskrosens förskola uttrycker barnen att de kan ta del av en stor 
variation av aktiviteter i skogen. Det handlar om allt från att sjunga och klä ut sig till att bygga 
kojor och samla naturmaterial. 

 

4.1.4 Vilka möjligheter till lärande erbjuder pedagogerna? 

Pedagogerna befann sig nära barnen, där barnen var. Pedagogerna på de tre förskolorna 
stöttade barnen i konfliktlösning och fanns där som trygghet. Då barn gjorde sig illa eller blev 
ledsna tröstade pedagogerna dem. Vid Vitsippan och Blåklintens förskola var ett par 
pedagoger aktiva och stöttande i barnens lek, övriga pedagoger var ofta i samtal med varandra 
då barnen inte behövde hjälp med någonting. På Maskrosens förskola var pedagogerna aktiva 
och medutforskande, de genomförde även ett par planerade aktiviteter tillsammans med 
barnen. Vid frågan om pedagogerna arbetar med något särskilt arbetssätt i utomhusmiljön är 
det endast pedagogen på Maskrosens förskola som uttrycker att de arbetar med en 
sociokulturell syn på lärandet i utomhusmiljön. Där vill de vara en aktiv del i barnens 
lärandeprocess och de ser lärande som någonting de gör tillsammans.  

Intervjuaren: ”Jobbar ni efter någon särskilld metod när det gäller barns lärande i 
utomhusmiljön och kan ni beskriva den kortfattat?” 

Joy: ”Mycket enkelt är väl helt enkelt att vi vill att de (barnen) ska vara med i aktiviteter, i 
lekar i verksamheten. Alltså de får helt enkelt lära av oss och vi lär dem genom, ja att de får 
vara delaktiga genom att göra, ja och låta dem göra, faktiskt. Ja göra med.” 

På Blåklintens förskola berättar pedagogen att de inte arbetar med något särskilt arbetssätt 
utomhus, men att de försöker använda sin närmiljö för att ge barnen möjlighet att inhämta 
kunskap om naturen. 
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Intervjuaren: ”Jobbar ni efter någon särskilld metod när det gäller barns lärande i 
utomhusmiljön och kan ni beskriva den kortfattat?” 

Sana: ”Ja, Utomhus njae, vi har inte någon speciell metod... Vi har tillgång till mycket natur 
så vi försöker vara mycket ute i skogen.” 

På Vitsippans förskola pratar pedagogen om att de arbetar efter det hen kallar sunt förnuft. 
Skillnaden mellan att vara ute och inne på förskolan beskrivs som att barnen får möjlighet till 
att vara fysiskt aktiva utomhus och hen betonar hur viktigt det är för barn att få springa av sig. 

Intervjuaren: ”Kanske du kan berätta om någonting ni brukar göra när ni är ute?” 

Cleo:”Ja alltså den största skillnaden är väl litegrann att dom får ju springa och hoppa och 
hojjta mycket mer, alltså rörelsebehoven blir ju mycket mer tillgodosedda ute, att få springa.” 

Pedagogen vid Maskrosens förskola uppskattar att de genomför cirka tio planerade aktiviteter 
i veckan i utomhusmiljö. På frågan om hur många planerade aktiviteter de genomför utomhus 
per vecka svarar pedagogerna vid Vitsippans och Blåklintens förskola att de genomför mellan 
två till fyra aktiviteter i månaden. 

 

4.2 Barnens upplevelser 

4.2.1 Vad anser barnen att de lär sig?  

Det är endast vid två av förskolorna, Maskrosen och Blåklinten, som barnen uttrycker att de 
har lärt sig att leka regellekar, till exempel tagen. På båda förskolorna berättar barnen att de 
har lärt sig att leka kurragömma i olika former. På Maskrosens förskola berättar barnen att de 
ofta leker klockan är lejon och olika danslekar, de uttrycker även att de ofta spelar olika spel 
utomhus. På samtliga förskolor berättar barnen att de ofta leker olika springlekar såsom tagen 
och fotboll. Under ett av barnsamtalen utbrast Kim på Vitsippans förskola helt spontant: 

”Ja, men om man springer känner man sig fri!” 

Barnen på Vitsippans förskola uttrycker att de ofta tränar på att cykla fort och att de har lärt 
sig balansera på balansstockarna på förskolan. På Blåklinten gungar man enligt barnen ofta 
gungbräda och samlar snö när det är möjligt. Barnen på Maskrosen lägger fokus på att klättra 
högt och att kasta högt, de säger även att de lärt sig spela tennis ute på förskolan. Gällande 
finmotorik finns det inte mycket gemensamt mellan barnens svar på de olika förskolorna. 
Barnen på Vitsippans förskola berättar om att de har lärt sig baka sandkakor, leka vattenlek 
och pyssla med kottar. På Maskrosens förskola uttrycker barnen att de har lärt sig sikta när de 
kastar saker högt, de berättar också att de har lärt sig hacka med en träyxa och att de brukar 
göra stora halsband när de är utomhus. Under barnsamtalet på Blåklintens förskola kan barnen 
endast komma på ett exempel på finmotoriskt lärande och det är att de har lärt sig hantera 
grillpinnen när de har grillat korv i skogen.  
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Mycket av det naturvetenskapliga lärandet går ut på att utforska naturmaterial. Barnen på 
samtliga förskolor berättar om naturvetenskap som de lärt sig utomhus. Det barnen säger 
handlar om att lära sig använda och förstå material som pinnar, stenar, blommor och bär, samt 
kunskap om vad snö är och vilken påverkan eld kan ha på olika material. Det är endast vid två 
av förskolorna som barnen berättar att de har lärt sig bygga och konstruera utomhus. Vid de 
två förskolorna Vitsippan och Maskrosen uttrycker barnen tydligt att de i utomhusmiljö har 
lärt sig att bygga saker med hjälp utav olika material. Här handlar det mestadels om att 
konstruera kojor och bygga sandslott. Mer specifikt nämner barnen på Vitsippans förskola att 
de lärt sig bygga bondgårdar med hjälp av kottar, medan barnen på Maskrosen talar om att de 
lärt sig konstruera en raket av trä. Barnen på Maskrosens och Blåklintens förskola uttrycker 
att de ofta leker sjörövare, pirat och sjöfarare ute på förskolan. De berättar att de måste kunna 
rita skattkartor och använda kikare för att leka pirat, detta är något de har lärt sig göra ute på 
förskolan. Det är enbart på Maskrosens förskola som barnen uttrycker att de brukar ägna sig 
åt estetiska lärandesituationer utomhus. Barnen berättar att de brukar sjunga, rita och träna på 
att dansa. Utöver detta har de även lärt sig hur de kan använda naturmaterial för att klä ut sig 
och spela teater i skogen. På Maskrosens förskola berättar barnen också att de lärt sig att de 
inte får slåss och puttas när de varit utomhus.  

4.2.2 Hur anser barnen att de lär sig? 

Experimentiellt lärande 

Gemensamt för barnen på de tre förskolorna är att de anser att de lär sig saker genom att göra 
och utforska. Barnen berättar att de lär sig cykla fort när de cyklar på Vitsippans förskola. På 
Maskrosen berättar ett barn att hen har lärt sig att sandhögar blir större om hen slänger på mer 
sand och på Blåklintens förskola delar ett barn med sig om sin lärdom att grillkorven kan bli 
bränd om den hålls för nära elden. Ett flertal exempel på den sortens lärande framkom under 
barnsamtalen och några av dem redovisas nedan.  

Intervjuaren: ”Kan ni berätta vad ni brukar göra när ni är ute på förskolan?”  

Iggy: ”Jag leker med vatten, försökte göra blöt min overall.” 

Intervjuaren: ”Kan man lära sig någonting när man är ute?” 

Alex: ”Ja, bygga kojor.”  

Iggy har lärt sig att overallen blir blöt om hen doppar den i vatten, under sin vattenlek 
experimenterar iggy med detta och lär sig genom att undersöka vattnets påverkan på 
overallens material. Alex beskriver ett mycket konkret lärande när hen säger att man lär sig 
bygga kojor när man bygger kojor. 

Intervjuaren: ”Vad tycker ni om utegården på förskolan?” 

Iggy: ”Bra, man kan balansera på den där höga.” 

Intervjuaren: ”Lär man sig något när man går på den höga?” 



	

22	
	

Iggy: ”Ja, man kan träna på att sträcka ut armarna.” 

Alex: ”Att gå.” 

Intervjuaren: ”Varför håller man ut armarna?” 

Iggy: ”Så att man inte ramlar.”  

Både Iggy och Alex har lärt sig att de kan lära sig saker genom att träna på att balansera på 
den höga stocken. Iggy har lärt sig att det är lättare att hålla balansen om hen sträcker ut 
armarna när hen tränar på att gå balansgång. 

Intervjuaren: ”Finns det något man kan göra utomhus som man inte kan göra inomhus?” 

Alex: ”Springa!” 

Iggy: ”Åka” (skrana) 

Iggy: ”Man kan hoppa på skranan, men det kan få vara farligt, när det är snö så brukar vi 
åka på snön.” 

Både Iggy och Alex visar en mevetenhet kring vad de endast kan lära sig utomhus. Iggy har 
dragit lärdomen att det kan vara farligt att hoppa på skranan, att ett visst användande av 
skranan kan ha negativa konsekvenser.  

Intervjuaren: ”Brukar ni bygga någonting i skogen?” 

Robin: ”Jag byggde ett stort stort sandslott som är gjort av stenar och sand. Jag byggde 
tusen!” 

Intervjuaren: ”Vad lärde ni er då, när ni byggde dethär jättestora sandslottet?” 

Robin: ”Jag bara kastade på, så blev det såhär stort!”   

Robin beskriver sitt experimentiella lärande där hen har lärt sig att sandslottet blir större och 
större ju mer material hen slänger på. Byggandet har även blivit ett tillfälle för utforskande av 
olika byggmaterial. 

Sociokulturellt lärande 

På Maskrosen och Blåklintens förskola ser barnen lärande som något de gör tillsammans. De 
berättar om lekar och lärandesituationer som uppstår när de leker och undersöker saker 
tillsammans med andra barn eller pedagoger. Regler och regellekar är exempel på något som 
barnen lärt sig tillsammans med pedagogerna. Utforskande och lärande genom leken är något 
barnen anser att de gör tillsammans med andra barn.  

Intervjuaren: ”Har mosstrollet lärt er någonting?” 

Robin: ”Att sätta mossa på håret, så har man klätt ut sig!” 
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Barnen berättar att en pedagog på Maskrosen brukar klä ut sig till ett mosstroll när de är på 
utflykt i skogen, detta har givit barnen möjlighet att lära sig hur de kan klä ut sig med hjälp av 
naturmaterial. Tillsammans med pedagogerna har barnen lärt sig om både naturmaterial och 
utklädnad. 

Barnen på Maskrosens förskola uttrycker att det är viktigt att ha någon att leka med på 
förskolegården. Detta är viktigt då de lär sig tillsammans med andra barn och pedagoger.  

Intervjuaren: ”Finns det någonting som man kan lära sig när det är en vuxen med?” 

Robin: ”Lära sig att man inte får slåss!” 

Sam: ”Inte får slåss! Inte får puttas!” 

Intervjuaren: ”Är vuxna bara bra på att lära en regler?” 

Robin & Sam: ”Ja!” 

Robin: ”De leker typ inte, de busar.” 

Intervjuaren:”Kan man lära sig någonting när man busar då?” 

Robin: ”Då kan lära jag klockan är lejon.” 

Sam: ”Klockan är lejon!” 

Barnen på Maskrosen anser att de lär sig saker genom att leka, vidare säger de att vuxna bara 
kan lära ut regler och att de inte kan leka. I det fortsatta samtalet visar det sig att barnen ändå 
tycker att de kan lära sig regellekar tillsammans med pedagoger som är villiga att busa med 
dem. 

På Blåklintens förskola säger barnen att de har lärt sig leka kurragömma utomhus, detta är en 
lek de leker tillsammans med andra barn. Ett av barnen går vidare in på att genom en lek kan 
man lära sig utveckla en mer avancerad form av leken. 

Intervjuaren: ”Kan man lära sig någonting när man är ute och leker kurragömma?”  

Billie: ”Mmm, vi brukar leka också packade sillar, det är en slags kurragömma.” 

Barnet berättar vidare att det inte nödvändigtvis måste vara någon pedagog med i leken utan 
att barnen kan lära sig av varandra. 

På Vitsippans förskola ger barnen uttryck för att de till stor del ägnar sig åt aktiviteter och 
lärande som de kan genomföra själva. Barnen berättar att de lär sig genom att göra, men att 
det inte nödvändigtvis behöver vara någon annan, varken vuxen eller barn, delaktig i lärandet. 
Barnen på Vitsippan ser sitt lärande i relation till sitt material och sin miljö, snarare än i 
relation till andra människor. 

Intervjuaren: ”Kan ni berätta vad ni brukar göra när ni är ute på förskolan?”  
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Kim: ”Jag brukar cykla ...och så brukar jag cykla ännu fortare, fortare än någonsin!” 

 

4.3 Relationen mellan förutsättningar i förskolan och barns tankar om sitt 
lärande i utomhusmiljön.  

4.3.1 Vitsippans förskola 

När barnen på Vitsippans förskola berättar om vad de brukar göra när de är utomhus och vad 
de lär sig i utomhusmiljön så nämner de till största delen motoriska lekar av olika slag. De 
talar om lekar som springlek, att cykla och att lära sig balansera. Vitsippans gård är utformad 
på ett öppet vis med en stor gräsplan och asfaltgångar och det finns gott om utrymme att 
springa och cykla. Vidare finns det tillgång till cyklar och bollar, men det finns inte mycket 
annat material. Det finns också stockar i olika storlekar att balansera på. Utöver motoriska 
lekar berättar barnen på Vitsippan att de bygger sandslott och kojor i utomhusmiljön. Kojorna 
bygger de av pinnar som har inhämtats i skogen och sandslotten konstruerar de med hjälp av 
spadar och hinkar i de sandlådor som finns tillgängliga. Den närbeliggande skogen används 
till stor del för att barnen ska få en annan miljö att leka fritt i, men även för att de ska kunna 
samla naturmaterial. Barnen uttrycker att de brukar plocka bär av olika slag, samt kottar, 
pinnar och blommor. Kottarna och pinnarna brukar de ta med sig tillbaka till förskolan där de 
kan använda dem till att bygga bondgårdar och skogar. Att skogen är en miljö för lärande 
visar sig när Kim utbrister ”Vildhallon! Vildhallon heter det när de växer i skogen!”  

Pedagogen på Vitsippan uttrycker ett tydligt ställningstagande när hen berättar att hen ser det 
som viktigt att barnen får röra sig mycket utomhus och att det är en stor del av meningen med 
att vara ute. Pedagogernas arbetssätt är passivt i förhållande till barnens lärande, de lämnar det 
upp till barnen själva att lära sig saker och komma med idéer om vad som kan lekas. De 
vuxna finns där som trygghet, för att trösta ledsna barn och för att hjälpa till att lösa 
konflikter. Detta har barnen lärt sig och de uttrycker tydligt att de vuxnas närvaro behövs för 
att de ska känna sig trygga i utomhusmiljön. 

Intervjuaren: ”Vad händer då?” (om det inte är någon pedagog ute) 

Kim: ”Då blir man jätteensam.” 

Alex: ”Då blir man rädd.” 

Iggy: ”Ja, om man ramlar så kommer ingen fröken.” 

 

4.3.2 Maskrosens förskola 

På Maskrosens förskola har barnen en stor variation av lekar att dela med sig av. De pratar om 
att de lärt sig allt från motoriska aktiviteter till rollekar och estetiska uttryckssätt.  
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Gården på Maskrosen har en stor variation i sitt innehåll, det finns tillgång till mer klassiskt 
förskolematerial såsom hink och spade, men det finns också gott om naturmaterial som 
inbjuder till konstruktion och rollek. Barnen berättar att de brukar leka pirater i 
vikingaskeppen som finns på gården, de berättar också om hur några barn på en annan 
avdelning har byggt en av lekstugorna som de kan leka i. Då det finns hink och spade, samt 
sandlådor, beskriver barnen att de kan lära sig bygga sandslott ute på förskolan. Det som är 
viktigast för barnen på Maskrosen är dock att det finns andra barn att leka med. Skogen är en 
plats som ger goda förutsättningar för kreativt skapande och inspiration för barnen på 
Maskrosen, där brukar de sjunga och leka kurragömma. Vidare berättar de om många olika 
saker de brukar göra i skogen och sakerna de har lärt sig är av stor variation. Barnen berättar 
att de har gott om material för att bygga kojor med, samt att de just nu håller på med ett 
projekt att bygga en träraket likt den i 2013 års julkalender. Det insamlade materialet kan de 
också ta med sig tillbaka till förskolan för att använda vid ett senare tillfälle. De brukar även 
stöta på mosstrollet i skogen som är en karaktär spelad av en pedagog på förskolan. I och med 
detta har barnen införskaffat sig kunskap om hur de kan klä ut sig med hjälp utav olika sorters 
mossa. Ytterligare en sak de lärt sig i skogen är att hantera träyxor som de brukar använda för 
att hacka med.  

Pedagogerna på Maskrosen är aktiva i förhållande till barnens lärande i utomhusmiljön. De 
planerar kontinuerligt pedagogiska aktiviteter och finns till hands för att stötta barnen i leken. 
Barnen uttrycker att de lärt sig ett antal regellekar tillsammans med pedagogerna och att 
pedagogerna lärt dem att de inte ska slåss eller puttas. På Maskrosens förskola har 
pedagogerna flyttat ut en del mer traditionellt inomhusmaterial såsom bilmattor och 
målarstafflier, att barnen har möjlighet att utöva aktiviteter som på andra förskolor vanligtvis 
sker inomhus är något de är medvetna om. Barnen berättar om just detta i samband med 
sjörövarleken. 

Intervjuaren: ”Vad är det sjörövare brukar leta efter?” 

Sam & Robin: ”Skatter!” 

Intervjuaren: ”Just det och vad behöver man ha då?” 

Robin: ”Kikare och karta.” 

Intervjuaren: ”Hur kan man göra en karta ute på gården då?” 

Sam: ”Rita.” 

Intervjuaren: ”Har ni någonting man kan rita på där ute?” 

Sam:”Vi kan ta ut papper!” 

4.3.3 Blåklintens förskola 

Barnen på Blåklintens förskola tydliggör i barnsamtalen att de till största del ägnar sig åt lekar 
kopplade till motorik utomhus på förskolan. Gården på Blåklinten består av många fasta 
punkter, såsom en stor gräsplan samt en stor bandyplan med tillhörande löparbana, där har 
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barnen gott om plats att ägna sig åt grovmotoriska lekar. Ytterligare möjligheter för 
grovmotoriska aktiviteter finns på hängbron och balansstockarna samt vid den stora 
gungbrädan där upp till åtta barn kan leka samtidigt. Barnen berättar att det brukar spelas 
bandy på förskolan, det finns gott om bandyklubbor och två bandymål som inbjuder till denna 
aktivitet. Utöver detta tar barnen även upp att de ibland leker sjöfarare i ekan som finns 
utplacerad på förskolegården. Pedagogerna berättar att de brukar använda skogen som en 
miljö för lärande utomhus, men under barnsamtalet framkom det att barnen endast har ett 
exempel på en lärandesituation i skogen, nämligen då de grillat korv och ätit lunch 
tillsammans med pedagogerna. Vidare berättar barnen att de i skogen mestadels ägnar sig åt 
fri lek på en myr eller vid några färdigkonstruerade kojor. 

Pedagogerna på Blåklinten är överlag inaktiva i förhållande till barns lärande i 
utomhusmiljön. Då och då hjälpte de barnen att komma överens med varandra och några 
pedagoger var aktiva i barnens lek. Då barnen ägnade sig åt att samla snö i hinkar lämnade 
pedagogerna det åt barnen själva att undersöka och lära sig om snön. Ett barn berättade om 
vad de gjorde med snön. 

Intervjuaren: ”Vad gjorde ni idag när ni var ute?” 

Billie: ”Vi doppade näsan i snö!” 

 

5. Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka barns upplevelser av sitt lärande i utemiljö i olika 
förskolekontexter. Detta har vi gjort genom att observera utomhusmiljön och pedagogernas 
agerande vid tre olika förskolor. Därefter genomförde vi barnsamtal för att ta reda på barnens 
upplevelser. Svaren vi har fått har visat på tydliga samband mellan den fysiska miljön, 
pedagogernas agerande och vilka möjligheter till lek och lärande som barnen anser sig ha. 

5.1 Barns lärande i relation till utomhusmiljön 

Den fysiska utomhusmiljön på förskolorna påverkar vilka lekar barnen har möjlighet att ägna 
sig åt. Dahlgren och Szczepanski menar att om barn har tillgång till många olika miljöer, så 
får de möjlighet att lära sig fler olika saker. Det innefattar om förskolegården är utformad så 
att den har flera olika rum eller om barnen har tillgång till andra platser för lärande i sin 
närmiljö (Dahlgren, L, O. Szczepanski, A. I Iann Lundegård, Per-olof Wickman & Ammi 
Wohlin (red.) 2004). 

Detta visar sig tydligt i resultatet av vår studie där barnen på Vitsippans förskola endast kan 
benämna lekar och lärande i fyra olika kategorier. Gården på Vitsippans förskola är mycket 
begränsad och har ett tydligt motoriskt fokus i sin utformning och sitt innehåll. På Blåklintens 
förskola beskriver barnen också ett lärande med starkt motoriskt fokus. De berättar främst om 
springlekar och balansgång. Utformningen av gården på Blåklinten sänder tydliga signaler om 
att motoriska lekar är något som lämpar sig väl. Det finns gott om platser för springlekar; 
gräsplanen, bandyplanen och löparbanorna. Några få platser inbjuder till rollekar, till 
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exemplel ekan vid staketet, men inte mycket mer än så. På Maskrosens förskola har barnen 
tillgång till en mängd olika lekmiljöer, flera av dessa är dessutom utformade för att likna 
naturmiljöer med träd och buskar. Vidare finns det platser som inbjuder till rollekar och 
konstruktion. Maskrosens utomhusmiljö stämmer väl överrens med hur Karin Engdahl 
beskriver en bra förskolegård ”en miljö som både utmanar och ger trygghet är att föredra.” 
(Engdahl, K. 2014. S.34). Barnen på Maskrosen är de som kan berätta om flest olika sorters 
lekar och lärande. De berättar om lärandesituationer som passar in i samtliga åtta kategorier.  

Att barn har ett starkt behov av motorisk utmaning och att det är något positivt är det flera 
forskare som instämmer i. Utöver det gynnas barn i sin utveckling om de får möjlighet att 
inhämta kunskap på flera olika håll (Björklid, P. 2005 mfl.). I vår studie har skogen visat sig 
vara en plats där barnen ser andra möjligheter till lärande än på förskolegården. Barnen på 
Vitsippan och Maskrosen uttrycker att skogen möjliggör lärandesituationer som de inte kunde 
ta del av i förskolans utomhusmiljö. På Vitsippan handlar det mestadels om att samla in 
naturmaterial och utforska dess olika kvalitéer. Materialet de tar med sig tillbaka till förskolan 
hjälper också till att ge förskolegården en ny dimension då barnen kan bygga kojor med hjälp 
av pinnarna de hittat i skogen. På Maskrosens förskola berättar barnen om en stor variation av 
lekar och lärande som sker i skogen. Där har de möjlighet att bygga kojor och raketer, hacka 
med träyxor och leka kurragömma. Utöver detta berättar barnen på Maskrosen att de har lärt 
sig om maskar, spindlar, blommor och bär i skogen.  

Att barn lär sig olika saker i skogen än på förskolans gård och att de två platserna ger olika 
förutsättningar för lärande visar sig tydligt genom det barnen berättar, vilket stämmer väl 
överrens med det Karin Engdahl har visat (Engdahl, K. 2014 mfl.). 

Ytterligare en aspekt av den fysiska utomhusmiljön som studien undersöker är vilka leksaker 
och vilket material som finns tillgängliga på förskolorna. Tidigare forskning av bland annat 
Susanne Klaar och Johan Öhman (2014) betonar vikten av att barn i förskolan har tillgång till 
en mängd olika material i utomhusvistelsen. Barnen på de tre förskolorna berättar alla om hur 
olika material och leksaker ger dem möjlighet att leka och lära sig olika saker. Utan hink och 
spade hade det till exempel varit svårt att bygga sandslott i sandlådan (Klaar, S. Öhman, J. 
2014).  

Under observationen på Blåklintens förskola visar det sig att det inte finns något byggmaterial 
tillgängligt i utomhusmiljön. När barnen sedan berättar om sin vistelse i skogen säger de att 
de brukar leka i kojor som någon annan har byggt upp. Att bristen på material som kan 
användas för konstruktion får konsekvenser visar sig när barnen på Blåklinten är de som inte 
nämner en lärandeaktivitet som har med konstruktion att göra. 

 

5.2 Barns lärande i relation till pedagogernas agerande 

Många forskare framhåller den fysiska miljön som en avgörande faktor när det gäller vilka 
möjligheter barn har till lärande utomhus. Men enligt enligt Anders Szczepanski och Gunilla 
Halldén räcker det inte med att bara vara ute. För att barnens möjlighet att lära sig i 



	

28	
	

utomhusmiljön ska tas tillvara krävs det enligt dem även aktiva pedagoger (Villanueva, Gran, 
T. 2011). 

Ett exempel på detta är situationen som observerades på Blåklintens förskola. Dagen för 
observationerna snöade det och barnen samlade upp snön i hinkar. Av en aktiv pedagog hade 
detta kunnat ses som ett lärandetillfälle där barnens kunskaper om vatten och naturliga 
kretslopp hade kunnat utvidgas. Det är alltså inte bara den fysiska miljön som spelar roll, det 
är även pedagogernas agerande.  

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson beskriver en aktiv pedagog  som någon som lyssnar och 
försöker förstå barnen. När pedagogen har inhämtat kunskap om barnens intressen kan hen 
sedan använda sin kunskap om barnen för att planera lärandesituationer (Mårdsjö, Olsson, A. 
2010).  

Mårdjö Olsson skriver vidare om trygghet i förskolan som en grundförutsättning för lek och 
lärande. En av pedagogernas upgifter är enligt henne att skapa en trygg atmosfär för barnen 
att vistas i. Barnen på Vitsippans förskola uttrycker tydligt vikten av detta. För att skapa en 
trygg atmosför behöver pedagogerna vara fysiskt närvarande och trösta samt stötta barnen vid 
behov. Enligt barnen räcker det med pedagogernas blotta närvaro för att de ska känna sig 
trygga och kunna leka och lära sig saker på egen hand (Ibid.). 

Susanne Klaar och Johan Öhman (2014) beskriver vikten av att barn kan förflytta mer 
klassiskt inomhusmaterial till förskolans utomhusmiljö. Detta är något som måste tillåtas av 
pedagogerna. Barn kan få möjlighet till ett utökat lärande om de kan kombinera olika material 
och lekar. Detta beskriver barnen på Maskrosens förskola när de berättar om hur de målar 
skattkartor för att leka sjörövarlek. De uttrycker även att de brukar spela spel utomhus, som de 
tagit med sig innifrån förskolan. Pedagogernas öppna förhållningssätt gentemot materialets 
användningsområde ger barnen möjlighet till fler och mer avancerade lekar och därmed också 
ett fördjupat lärande (Klaar, S. Öhman, J. 2014). 

 

5.3 Hur barnen anser att de lär sig 

Barnen i vår studie anser i enighet med Deweys teorier, såsom de presenteras av Szczepanski, 
att de lär sig genom att utforska sin omvärld i  utomhusmiljön (Szczepanski, A. I Lars Owe 
Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid & Anders Szczepanski (red.) 2007).   

Barnen på samtliga förskolor beskriver under barnsamtalen ett mycket konkret lärande där de 
tillgodogjort sig kunskap kring varierande material genom att undersöka det och använda det i 
olika situationer. Barnen berättar om att de lär sig saker när de samspelar med sin fysiska 
miljö och hur olika platser ger dem möjlighet att lära sig olika saker. Genom att uppleva 
naturliga fenomen såsom vattens påverkan på overallens material, eller eldens påverkan på 
korven, har barnen inhämtat kunskap. 

Vygotskij pratar om samspelet som en avgörande faktor för lärande. Han menar att barn lär 
sig allt genom samspel. Antingen samspelar man med sin fysiska miljö eller med någon annan 
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person. Vygotskij menade att barn genom att samarbeta, eller genom att de får stöd av en mer 
kunnig person, kan lära sig mer än om man utforskar på egen hand (Smidt, S. 2010). 

Barnen på Maskrosens förskola uttrycker detta när de berättar om några rollekar de lärt sig i 
samarbete med pedagogerna. Vidare berättar de även om hur de har lärt sig saker om 
naturmaterial i skogen i samspel med en pedagog. På Blåklintens förskola berättar barnen om 
att de har lärt sig mer avancerade lekar genom att hjälpas åt. Där har barnen samspelat med 
varandra och på så sätt utvecklats. 

På Vitsippans förskola verkar barnens fokus ligga på att samspela med sin miljö, snarare än 
med andra barn eller pedagoger.   

Sammanfattningsvis uttrycker barnen i vår studie att olika faktorer begränsar eller möjliggör 
deras lek och lärande. De viktigaste faktorerna har visat sig vara den fysiska miljöns 
utformning och tillgången till material, samt pedagogernas agerande. Detta påverkar både vad 
barnen har möjlighet att lära sig och hur de lär sig olika saker.  

 

5.4 Slutsats 

Baserat på barnens utsagor är de slutsatser vi kan dra av vår studie att det är otroligt viktigt 
hur miljön utformas, barnen verkar mer eller mindre använda allt material och alla fasta 
lekmiljöer som finns tillgängliga. Genom att medvetet utforma den fysiska utomhusmiljön 
kan pedagoger därför påverka barnens möjligheter till både lek och lärande. Vi anser även att 
det inte enbart handlar om miljön, det handlar även om hur pedagogerna agerar och använder 
det material som finns tillgängligt. Pedagogerna på Maskrosens förskola hade inte 
nödvändigtvis behövt klä ut sig till mosstroll, men genom att göra detta skapar de aktivt en 
lärandesituation för barnen. Pedagogernas agerande påverkar även hur barnen lär sig saker, en 
slutsats vi kan dra är att pedagogerna kan stärka barnens sociokulturella lärande genom att 
vara aktiva och medutforskande, något en del pedagoger i vår studie visade på. 

 

5.5 Vidare forskning 

Vi känner att en större studie av liknande karaktär som den som vi har genomfört skulle 
kunna ge en fördjupad kunskap kring vad barn anser om sitt eget lärande i utomhusmiljö. En 
sådan studie skulle också kunna hjälpa pedagoger och teoretiker att förstå vad som är viktigt 
för barnen och vad just barnen skulle vilja förändra i verksamheten.  

En särskild aspekt av vår studie är att vi har använt oss av barnsamtal som huvudsaklig 
datainsamlingsmetod, vi anser att detta skulle kunna göras i fler forskningssammanhang. Att 
till exempel inte bara göra observationer för att undersöka vad som behöver utvecklas i 
förskolan, utan att faktiskt fråga barnen och inkludera dem i den processen. Under arbetets 
gång har vi stött på forskning som handlar om vilka ramfaktorer som begränsar möjligheterna 
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för ett aktivt arbete i utomhusmiljön. Vi har valt att inte ta upp sådan forskning i vår studie 
men detta är ytterligare ett forskningsområde där barnen skulle kunna göras delaktiga.   

 

5.6 Avslutande reflektion och rekommendationer till praktiken 

En avslutande reflektion vi gör är att det rör sig om en kombination av pedagogers arbetssätt 
och den fysiska miljöns utformning och innehåll, när det handlar om att skapa förutsättningar 
för barns lärande i utomhusmiljön. Enbart aktiva pedagoger eller en otroligt innehållsrik 
utomhusmiljö räcker inte för att skapa den mångfald av lärandesituationer barnen bör få 
tillgång till i dagens svenska förskola. 

Genom att prata med barnen har vi fått en överraskande klar bild av vilka möjligheter och 
begränsningar som finns i verksamheten. Att genomföra barnsamtal skulle kunna öka 
pedagogers kunskap om barnen på deras förskola och det skulle också kunna vara en viktig 
del i förskolans kvalitetsutveckling. 
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Bilaga 1 
Examensarbete – Information & etiska riktlinjer 

Hej!  

Vi är två blivande förskollärare som har i uppgift att skriva ett examensarbete. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur barn ser på sitt lärande i utomhusmiljö i olika 
förskolekontexter. 

För att genomföra studien vill vi besöka er förskola och observera hur utomhusmiljön ser ut 
och hur den används. Vidare vill vi genomföra en kortare intervju med en förskollärare (10-15 
min) och ett lite längre barnsamtal med 2-3 barn i åldrarna 4-5 år (15-20 min).  

Vi följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande forskning, vi kommer därför att : 

- Informera barn och vårdnadshavare om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt, samt 
att de kan avbryta när de vill. 

- Spela in barnsamtalen i ljudformat med Ipad och sedan transkribera utvalda delar av dem i 
examensarbetet. All redovisad data kommer vara anonym, redovisas med fingerade namn och 
raderas direkt efter avslutat arbete. Detta gäller även den observerade datan och intervju med 
pedagog. 

- Enbart avända insamlad data till examensarbetet. 

- Erbjuda vårdnadshavare att ta del av studiens resultat. 

Vi undrar härmed om ni ger ert godkännande till att ert barn deltar i studien. 

 

 

____________________ 

Barnets namn 

 

___________________ 

Vårdnadshavarens namn 

Om ni är intresserade av att ta del av studien då den är avslutad, skicka gärna med en epost 
som vi kan nå er på.  

Undrar ni något, når ni oss på jimelwerson@hotmail.com, eller Lovebergenheim@gmail.com 

MvH Jim Elwerson & Love Bergenheim 



	

	

Bilaga 2 

Observationsprotokoll 

Vilka leksaker har barnen tillgång till? 

 

 

 

Vilka fasta lekmiljöer finns det på förskolegården? 

 

 

 

Hur är förskolegården utformad? 

 

 

Vad gör barnen? 

 

 

Var är barnen? 

 

 

 

Vad gör pedagogerna? 

 

 

 

 

Var är pedagogerna? 

 



	

	

Bilaga 3 

Barnsamtal 

Berätta vad ni brukar göra när ni är ute på förskolan? 

 

 

 

Kan man lära sig något när man gör det? 

 

Hur? 

 

Vad tycker ni om förskolegården? Rolig, tråkig? Vad kan man göra? 

 

 

Är det något speciellt man kan lära sig just utomhus?- hur varför osv 

 

 

Kan man lära sig olika saker när man är själv (bara barn) eller med en fröken? 

 

 

Vad kan man lära sig på/i (Olika specificerade platser) tex sandlådan? 

 

 

 

 

Berätta om något du har lärt dig utomhus! 

 

 



	

	

Bilaga 4 

Pedagogintervju 

Hur stor är förskolan, antal avdelningar, barn per pedagog, samt ålder. 

 

 

 

 

Hur ofta är ni utomhus, på gården/utflykt. 

 

 

 

 

Ca hur många planerade aktiviteter utomhus uppskattar du att ni genomför på en vecka?  

 

 

 

 

Jobbar ni efter någon särskild metod när det gäller barns lärande i utomhus miljö? Kan ni 
beskriva den kortfattat? 

 

 

 

 

 

 

 

 


