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Abstract 

Svensk titel: Förskollärarens erfarenheter och förhållningssätt – En kvalitativ studie i 
förhållande till utevistelsen i förskolan 

Engelsk titel: Preeschool teaschers experiances and attitudes – A qualitative study in 
relation to the outdoors in preeschool.  

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver sina 
erfarenheter av utevistelsen och hur erfarenheterna kan bidra till förskollärares 
inställning och förhållningssätt, under utevistelsen. Ett ytterligare syfte är att bidra med 
kunskap om hur förskollärares erfarenheter och förhållningssätt kan ha en inverkan på 
barns utevistelse. 

-  Vad beskriver förskollärare som motivationsfaktorer till utomhusvistelsen i 
förskolan? 

-  Hur beskriver förskollärare sitt förhållningssätt i utomhusmiljön? 
-      Hur beskriver förskollärare betydelsen av erfarenheter och kunskaper av 

utevistelsen? 

Den teori som används i arbetet är Albert Banduras Sociala inlärningsteori och 
begreppen modellinlärning och självtilltro.  

I arbetet används en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Sex 
förskollärare på sex olika förskolor valdes ut genom bekvämlighetsurvalet. Vid 
bearbetning av empiri användes transkribering av de ljudfiler som spelats in under 
intervjuerna. Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer ligger till grund för den 
insamlade empirin.     

I resultatet framkommer det att förskollärarna beskriver att vädret, arbetsmiljön, 
kollegornas inställning och barngruppens storlek kan ha positivt-negativt inverkan på 
motivationen i arbetet utomhus. Förskollärarna beskriver sitt förhållnigssätt i utemiljön 
genom att betona vikten av att vara medlekare, observatörer och inspiratörer. Arbetet 
ska ske på barns nivå och det är av vikt att vara lyhörd. Förskollärares motivation är tätt 
sammankopplad med deras erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt. Det visade sig 
bland intervjuerna att förskollärarna kan använda sina erfarenheter och sitt 
förhållningssätt för att “smitta” av det på barngruppen.  

Nyckelord 
Förskollärare, Förhållningssätt, Utomhusvistelse, Motivationsfaktorer, Modellinlärning, 
Social inlärningsteori.  

Tack 
Till de förskollärare som valde att medverka till arbetet.  
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1.Inledning 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen väcktes en nyfikenhet gällande 
förskollärares förhållningssätt i utomhusmiljön. Vi upplevde att en del förskollärares 
förhållningssätt förändrades. Vi reagerade på att förskollärarna inte befann sig där 
barnen var, utan riktade sin uppmärksamhet mot varandra utomhus. Detta gjorde oss 
nyfikna på de bakomliggande faktorerna. Vi ställer oss frågande till våra egna 
tankegångar kring förskollärares förhållningssätt. Vad är det vi inte tänker på som 
förskollärarna kanske uppfattar som självklart. Har de ett syfte med utomhusvistelsen 
som vi inte fått syn på under den verksamhetsförlagda utbildningen. Med detta arbete 
hoppas vi kunna få en tydligare bild om förskollärares förhållningssätt i utemiljön och 
vad som motiverar dem och hur detta kan ha en inverkan på barnen? Vi anser att arbetet 
har en relevas till vår famtida proffession då det tillhör vårt uppdrag. Eftersom att det 
står skrivet i förskolans läroplan (Skolverket 2016) under de grundläggande värdena att 
vuxnas förhållningssätt har en inverkan på barn och att de är viktiga förebilder. Ett 
samarbete ska ske i arbetslaget för att gynna barns lek, lärande och utveckling (ibid.). 
Med koppling till vårt uppdrag ser vi där igenom en relevans i detta arbete.  

Vi ställer oss frågorna, är det självklart att en förskollärare med utbildning inom 
utomhuspedagogik automatiskt är mer aktiv i utemiljön? Förskollärarna som spenderat 
mycket tid ute som barn, väljer dem då att arbeta mer utomhus? En annan faktor kan 
vara ett intresse för friluftsliv eller är det rent utav att förskolläraren helt saknar intresse 
för utemiljön men agerar medupptäckare med barnen. Därför fokuserar arbetet på hur 
förskolläraren själv uppfattar sina erfarenheter och hur de kan bidra till lärande i 
utemiljön. 

Intresset för ämnet grundar sig i egna erfarenheter av utomhusvistelse. Då vår barndom 
bestod till stor del av att vara ute i skogen, lekparker och hemma på gården, vi tog del 
av en mängd olika aktiviteter och lärdomar. Idag anser vi det som en betydelsefull del 
av uppväxten. Det har gjort att vårt fokus på utomhusverksamheten ökat under den 
praktiska delen av utbildningen. Naturintresset utvecklades när erbjudandet om en kurs, 
där ett fokusområde var utomhuspedagogik. Det gjorde att fokuset ännu en gång 
riktades till utomhusmiljön och dess möjligheter. Vilket har väckt nyfikenheten på vad 
som motiverar dagens förskollärare att arbeta i utomhusmiljön. 
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2.Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver sina 
erfarenheter av utevistelsen och hur erfarenheterna kan bidra till förskollärares 
inställning och förhållningssätt, under utevistelsen. Ett ytterligare syfte är att bidra med 
kunskap om hur förskollärares erfarenheter och förhållningssätt kan ha en inverkan på 
barns utevistelse. 
  
2.1.Frågeställningar 

-  Vad beskriver förskollärare som motivationsfaktorer till utomhusvistelsen i 
förskolan? 

-  Hur beskriver förskollärare sitt förhållningssätt i utomhusmiljön? 
-      Hur beskriver förskollärare betydelsen av erfarenheter och kunskaper av 

utevistelsen? 
  
2.2.Centrala begrepp 
Förskollärare innebär lärarkategorin som är verksam i förskoleverksamheten och 
arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. 
  
När barn nämns i arbetet menar vi barnen på förskolan som är mellan 1-5 år. 
   
Med motivationsfaktorer anses vilka faktorer som kan ha en inverkan på förskollärares 
förhållningssätt.   

Med erfarenheter menar vi den kunskap som förskolläraren har med sig i sin 
”ryggsäck”.  

Med förhållningssätt menar vi hur förskolläraren förhåller sig till barn i verksamheten. 
Hur hen beter sig, talar till barnen, agerar och använder sitt kroppsspråk.    
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3.Bakgrund 
Arbetet fokuserar på hur förskollärare beskriver sina erfarenheter och hur dem kan bidra 
till det egna förhållningssättet samt lärande för barnen. Det som är intressant och kan 
vara relevant i detta arbete är de motivationsfaktorer som visar sig i resultatet. Vad är 
det som kan motivera förskollärares inställning och vad har det för betydelse i arbetet i 
verksamheten? Hur beskriver förskollärare att deras förhållningssätt kan ha betydelse 
för utevistelsen och barnen? 

3.1.Vad säger läroplanen om vuxnas förhållningssätt? 
I förskolans läroplan (Skolverket 2016) står det skrivet att vuxnas förhållningssätt har 
en inverkan på barns förståelse och är därför viktiga förebilder, lärandet ska bygga på 
att barn lär av varandra och på ett samspel mellan barn och vuxna. Arbetslaget i 
förskolan ska samarbeta för att förse barn med en miljö som är god för lek, lärande och 
utveckling. Skolverket belyser även att barn lever i olika livsmiljöer, det är något som 
förskolan ska ta hänsyn till, detta genom att låta barn växla mellan aktiviteter under 
dagen. Förskolan ska ge utrymme för barns egna fantasi, kreativitet och planer i leken 
både inomhus och utomhus. Lek och aktiviteter ska ske i naturmiljö och planerad miljö 
(ibid.). 
   
Det som står i förskolans läroplan gör arbetet till något väsentligt att undersöka då 
förskolan ska erbjuda barn olika rum såväl ute som inne. Motivationen kan ha relevans 
såväl inne som ute i arbetet i förskolan. Det som detta arbete syftar till är utemiljön och 
hur förskolläraren beskriver sin motivation, som sedan kan ha en inverkan på 
förhållningssättet och inställningen. Det som blir relevant är att det tillhör uppdraget i 
förskolan att vara en förebild för barn och att förhållningssättet kan ha en inverkan på 
barn. 
  
3.2.Hur utomhusvistelsen kan ha en inverkan på barn 
Rivkin (2000) hävdar i sin artikel att barn kan dra nytta av att vara utomhus. 
Utomhusmiljön ger barn mer plats att röra på sig fritt och upptäcka och undersöka nya 
fenomen som exempelvis trafiken, vatten som rinner, moln rör sig samt vilka djur som 
finns i närområdet. Men utemiljön är inte bara en plats där det finns mycket att 
upptäcka, utan hjärnans utveckling och funktion stimuleras också (ibid.). Stephenson 
(2002) hävdar att små barns entusiasm för utelek är allmänt känt, men vilka faktorer 
som bidrar till det är inte lika tydligt.  
   
Ouvry (2003) skriver att barn upplever omvärlden med hjälp av synen, hörseln, känseln, 
smaken och lukten. Samtidigt som sinnerna bearbetar upplevelserna fixeras dem i 
minnet. Att hitta ett sätt att undervisa barn på som resulterar i positiva känslor är ett av 
förskollärarens många uppdrag. En olämplig metod kan framkalla känslor av 
otillräcklighet, fel eller rädsla medan en lämplig metod kan ge barn enormt 
självförtroende i lärandet. En lämplig metod nämns som en lyhörd och närvarande 
förskollärare som hjälper barn att bli medvetna om sitt egna lärande på ett lekfullt sätt 
(ibid.). Ouvry (2003) skriver också att utomhus kan barn utveckla en trovärdig 
fantasilek då de springer och agera tillsammans på ett sätt som inte är lika tillåtet 
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inomhus. Utomhusmiljön kan öka barns samarbetsförmåga samt kan minska 
frustrationer och konfrontationer (ibid).  
4.Tidigare forskning 
McClintic & Petty, (2015) indikerar i sin artikel, att en del förskollärare inte är fullt 
medvetna om de fördelar som utemiljön kan besitta. I Blanchet-Cohen & Elliots (2011) 
artikel framkommer det att förskollärares egna erfarenheter av utevistelse samt den egna 
barndomen spelar en stor roll i hur förskollärare förhåller sig till utemiljön. McClintic & 
Petty (2015) poängterar att förskollärares förhållande till natur, lek, undervisning samt 
fysisk aktivitet kan ha en inverkan hur barn sedan ser på naturupplevelser tillsammans 
med förskolläraren. Blanchet-Cohen & Elliots (2011) studieresultat visar att barn 
naturligt dras till naturen och att förskolläraren har en betydande roll genom att vårda 
barns relation till naturen. En förskollärare som visar hängivenhet till naturen 
tillsammans med barn, kan bidra till att stärka barns naturupplevelser (ibid.). 
  
4.1.Förskollärares syn på utomhusvistelse 
Mårtensson (2009) indikerar att förskollärare kan se utevistelse som en självklar del av 
dagen, de vill ge barnen möjlighet att komma ut och andas frisk luft och springa av sig. 
I sin undersökning kom McClintic & Petty (2015) fram till att förskollärare har god 
förståelse av utevistelsens hälsofördelar, sociala fördelar samt fördelarna med leken. 
Dock ansåg förskollärarna att inomhusmiljön är den plats där lärandet sker och där 
utemiljön anses vara till för överskottsenergin. Mårtensson (2009) poängterar att 
förskollärare glömmer att planerar in aktiviteter i utomhusmiljön då dem kan ta 
utevistelsen för given. Under utevistelsen kan förskollärare ta en övervakande roll som 
handlar om barns säkerhet och välbefinnande (ibid.). Dahlgran & Szczepanski (2004) 
skriver att lärandet utomhus borde ses som ett komplement till det traditionella lärandet, 
de hävdar att alla kunskapsområden kan praktiseras i utemiljön och att det är av stor vikt 
att lärande sker i olika miljöer och sammanhang, inte minst de yngre åldrarna (ibid.). 
    
Bilton (2010) hävdar att utemiljön kan ha en större variation av lek än inomhusmiljön. 
Dock poängterar Dowell, Gray, & Malones (2011) i sin undersökning att det kan finnas 
åsikter om att utomhusmiljön kräver färre uppmärksamma förskollärare. De kommer 
även fram till att förskollärarna bör ändra sin attityd till utelek då dem kan se 
utevistelsen som en paus från undervisningen. Blachet-Cohen & Elliot (2011) skriver i 
sin artikel att utevistelsen ger förskollärarna möjlighet att samtala med varandra över en 
kopp kaffe samt att ta ett steg tillbaka och överblicka barngruppen. Att ta ett steg 
tillbaka ger förskollärarna även möjlighet att se hur barn beter sig i leken samt möjlighet 
att kliva in i leken när den stannar av (ibid.). Spodek (1988) belyser att om vi förstår 
lärande och hur vi ska lära ut ökar också förståelsen kring lärprocessen. Författaren 
hävdar också att lärande är mer än en synlig handling. En förskollärare som är synlig 
men inaktiv fungerar fortfarande som en förskollärare. Fang (2006) indikerar i sin 
artikel att förskollärares uppfattningar om människor, föremål och händelser kan 
påverka hens planering, möten och beslut. Uppfattningarna kan ha en avgörande del i 
hur förskolläraren beter sig i verksamheten (ibid.). 
   
Blanchet-Cohen & Elliot (2011) hävdar att alla förskollärare kanske inte är fullt 
medvetna om den potential som utemiljön besitter, vilka användningsområden och 
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fördelar som utemiljön kan medföra. Förskollärares egna värderingar om naturen, lek, 
utbildning samt fysisk aktivitet kan ha en betydelse för barns naturupplevelser (ibid.). I 
Fangs (2006) artikel presenteras ett resultat som pekar på att förskollärarnas egna 
föreställningar om människor, händelser och föremål påverkar hur förskollärare 
förhåller sig till undervisning. Wood & Bennett (2000) poängterar i sin studie att när en 
förskollärare utvecklas personligt och professionellt, utformar och värderar hen sina 
kunskaper, för att sedan kunna leda barngruppen därefter. Spodek (1988) indikerar att 
en förskollärares kunskaper inkluderar information, erfarenheter, tro och minnen vilket 
tillsammans bildar en personlig teori. 
   
Det resultat som Wood & Bennett (2000) kom fram till i sin studie visar att det finns ett 
behov av fortbildning inom professionell utveckling som stödjer förskollärarens 
tänkande och agerande. Författarna skriver om att drivkraften till förändring uppstår i 
sammanhang där förskollärarna får lyfta sina teorier och metoder samt delta i 
diskussioner och se på inspelningar av sig själva. De kunde se kontrasten kring deras 
uttalade teori och egentliga agerande. När de kunde identifiera hinder och dilemman i 
sin undervisning och när de fick utbyta idéer och uppfattningar tillsammans med andra 
utvecklades ett lärande hos förskollärarna  (ibid.). Bilton (2010) indikerar att 
förskollärare som förstår att utomhusmiljön är en del av förskolans många rum, har 
utvecklat sin förståelse av den värdefulla uteleken. Blanchet-Cohen & Elliot (2011) 
skriver att förskollärares egna erfarenheter av utevistelse och fysisk aktivitet från 
barndomen och vuxenlivet kan bidra till förskollärares värderingar för utomhuslek.   

4.2.Förskollärares erfarenheter av utomhusvistelse 
Blanchet-Cohen & Elliot (2011) har genom sin studie funnit att förskollärare som 
reflekterar över sina egna erfarenheter, förstår värdet av att låta barn få kontakt med 
naturen. Chawla (1999) indikerar att utan reflektion och utan utbyte av idéer samt 
bearbetning av erfarenheter, kan barns perspektiv och intressen i utemiljön bli åt-
sidosatta. Naturens potential kommer då inte att utnyttjas. Barn får då ingen erfarenhet 
av naturens mångfald, därför bör förskollärare se tillbaka på sin egna barndom och 
återuppleva barndomens platser (ibid.). I Maynard & Waters (2007) undersökning 
framgår det att förskollärarna som intervjuades berättar mycket om sina egna 
erfarenheter av utomhusvistelse. De berättar också att de hade fått vara utomhus utan 
tillsyn, som barn och att barn idag är mycket mera övervakade. Förskollärarna påstår att 
barn idag inte får vara ute tillräckligt ofta. Rivkin (2000) hävdar att utevistelsen kan 
spela en stor roll för barns utveckling, dock poängterar författaren att utomhusvistelsen 
minskar och ersätts av teknologin i form av TV-tittande, TV-spel och mobiler (ibid.).  

I Chawlas (1999) studie presenteras en undersökning om hur människor berättar om 
deras förhållande till naturen. Personerna som deltog i undersökningen började oftast 
berätta om deras egen barndom och beskrev hur de utvecklade vanor i tidig ålder. De 
platser som personerna kom ihåg var bland annat upplevelser nära en sjö, i en skog, i en 
trädgård eller på en bondgård. På dessa platser blev personerna bekväma och relaterade 
till att de antingen hade upptäckt dessa platser själv, i en grupp eller tillsammans med 
vänner och familj. Platserna kunde ses som en miljö att fly undan till och få andrum 
(ibid.). De förskollärare som är medvetna om sin egen barndom tenderar att vara 
engagerade i barns nuvarande glädje och fantasivärld hävdar Blachet-Cohen & Elliot 
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(2011). Det är även av stor vikt att förskollärare  är medvetna om betydelsen av 
barndomens naturupplevelser och hur de formar oss som individer samt hur vi beter oss 
i utomhusmiljöer (Chawla 1999). Förskollärarens attityd till utemiljön påverkar hens 
handlingar och beteenden i utomhusmiljön poängterar McClintic & Petty (2015). I 
Blanchet-Cohen & Elliots (2011) artikel rapporteras om en undersökning som 
undersökte barns och lärares perspektiv på engagemang och lärandemöjligheter i 
utemiljön med hjälp av observationer och diskussionsgrupper. I diskussionsgrupperna 
fick förskollärarna tala om mångfalden i barns lärandemöjligheter i utemiljön. De talade 
även om hur mer jämlika relationerna blev mellan barn och förskollärarna. Värdet 
förskollärare la på leken i utemiljön kunde leda till att barnen fick mer stöd i sin utelek 
och kände sig mer trygga i miljön. Barnen fick lära sig om gemenskap och att våga 
utnyttja hela gården hoppades de genom undersökningen att barnen även som vuxna 
skulle ta sig ut i naturen mer (ibid). 
  
4.3.Barns lärande i utomhusvistelsen 
I Blachet-Cohen & Elliots (2011) resultat framkom det att förskollärare uppskattar att 
vara utomhus tillsammans med barn på grund av den förhöjda kvalitén på relationer och 
lärande. Förskollärare och barn kan undersöka olika fenomen tillsammans i 
utomhusmiljön. I Blachet-Cohen & Elliots (2011) resultat nämner en förskollärare 
vikten av att vara påläst för att kunna besvara barnens frågor och att vara en 
uppmuntrande och medforskande förskollärare som är fantasifull och flexibel, då barns 
tankar kan ta en oväntad vändning. 
   
Johansson & Pramling Samuelsson (2012) skriver att det är förskollärarens uppgift att 
skapa en lärorik och utmanande miljö som tillsammans bildar en helhet. Miljön kan 
fungera som en inbjudan till barn som förhoppningsvis öppnar upp för kreativitet, 
kontroll och fantasi. Det är av stor vikt att förskollärarna analyserar förskolans miljöer 
och dess funktion, då miljöerna är till för att stötta barn i deras lärande. Förskollärare 
ska skapa levande och rörliga miljöer som knyter an till barn och deras intressen. Det är 
även av stor vikt att barn själva får möjligheten att skapa egna miljöer eller använda 
miljön på det sätt de finner bäst, för att på så vis ta kontroll över sitt eget lärande (ibid.). 
Då förskollärarna aktivt deltar i barns lek förgylls utevistelsen för barn antyder Kernan 
(2010) i sin uppsats. Detta poängterar även Dowell m.fl. (2011) som hävdar att 
stödjande förskollärare i utomhusmiljön ger fler möjlighet till lärande. 
   
Blachet-Cohen & Elliot, (2011) skriver i sin artikel att förskollärare som ser utevistelsen 
som ett lärandetillfälle, har förstått värdet i utomhusleken. Ger förskollärarna barn tid, 
utrymme och material sammanfogas uteleken och lärandet (ibid.). Strotz & Svenning 
(2004) skriver att förskollärare bör anpassa sin undervisning utomhus efter årstiden, 
barns ålder, gruppstorlek samt den plats där undervisningen sker (ibid). Dock är det 
upplevelsen av naturen som avgör lärandet skriver Kernan (2010). Strotz & Svenning, 
(2004) skriver även att barn lär genom att härma andra barn men också genom att iaktta 
och härma förskollärare. Det är av vikt att förskollärare är medvetna om vilket budskap 
de sänder ut. Är förskolläraren  bekväm i sin roll som ledare blir utevistelsen rofylld, 
om förskolläraren är osäker speglar de av sig på barngruppen. Osäkerheten hos en 
förskollärare kan vara i bristande kunskaper i ämnet hävdar författarna, de poängterar 
även att dagens utbildningar har för lite inslag av utomhuspedagogik (ibid.). Bilton 
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(2010) hävdar att barn dras naturligt till utomhusmiljöer och att “dåligt väder” inte 
behöver hämma utevistelsen. Utevistelsen kan ge barn en möjlighet till utveckling och 
kan medföra kognitiva, kreativa, fysiska, sociala och känslomässiga tillfällen för 
lärande. Författaren hävdar även att barn kan vara mer självsäkra och kan koncentrera 
sig längre utomhus (ibid.). 
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5.Teorianknytning 
Då syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver sina 
erfarenheter av utevistelsen och hur erfarenheterna kan bidra till förskollärares 
inställning och förhållningssätt, under utevistelsen. Ett ytterligare syfte är att bidra med 
kunskap om hur förskollärares erfarenheter och förhållningssätt kan ha en inverkan på 
barns utevistelse. Utifrån syftet har vi valt Banduras Sociala inlärningsteori, vi har 
sedan fokuserat på begreppen modellinlärning och självtilltro. Modellinlärning innebär 
att observera och härma andra och självtilltro innebär hur människor reagerar och 
uppfattar olika situationer. I detta arbete kan Banduras teori användas för att förstå hur 
förskollärarens förhållningssätt kan ha en inverkan på barnen i utemiljön.  
      
5.1.Social inlärningsteori 
Vi har valt den Sociala inlärningsteorin som grundades av Albert Bandura (1925-). 
Albert Bandura (1977) indikerar att lärande kan ske genom att observera och härma 
andra, det vill säga att vi gör som andra gör, vilket Bandura kallar för modellinlärning 
(ibid.). Ett barn använder sig av personer i omgivningen som modeller för sitt lärande 
hävdar Strotz & Svenning (2004). En förskollärare som är lugn och sansad i sin 
undervisning, kan bidra till en harmonisk barngrupp (ibid.). I den sociala 
inlärningsteorin drivs lärandet av ömsesidiga och återkommande samspel mellan den 
yttre miljön och personens egna erfarenheter, det vill säga att barn analyserar den yttre 
miljön efter vad de redan kan och lär sig därefter (Bandura 1977). 
   
Bandura (1977) framför att om vi enbart lär oss av våra egna handlingar skulle lärandet 
vara mödosamt och ostrukturerat. Hur människor beter sig går att lära genom 
observationer och härmning. Endel människor besitter engagerande kvaliteter, med det 
menas att människor ser upp till varandra och försöker härma den som hen ser upp till. 
Människor härmar de kvaliteter som hen själv vill ha, det kan ske medvetet eller 
omedvetet. Vad personen tar till sig kan bero på tidigare erfarenheter, krav från 
situationen och hur personen tolkar vad hen ser och hör (ibid.). 
  
5.2.Självtilltro och modellinlärning 
Självtilltro och modellinlärning är två begrepp inom den sociala inlärningsteorin. 
Banduras (1977) self-efficacy eller självtilltro är ett begrepp som handlar om hur 
människor reagerar och uppfattar olika situationer. Personen som samlat in 
informationen tolkar det som skett och därefter bildas modellen för hur personen väljer 
att agera ( ibid.). Den information som förskolläraren sänder ut till barnet genom 
kroppsspråk och tal blir en modell, för hur barnet sedan väljer att tolka situationen. I 
arbetet undersöks hur förskollärares förhållningssätt kan ha en inverkan på barns 
utevistelse vilket gör att begreppet självtilltro kan bli relevant. Detta på grund av att 
barn läser av sin förskollärare.     
   
Det mesta som människor lär in sker via observationer och härmning, vilket är grunden 
i modellinlärning hävdar Bandura (1977). Att härma och observera andra kan skapa en 
idé om hur hen ska bete sig vid olika tillfällen. Personen som blir observerad blir en 
modell för den som iakttar. Vad människor  fokuserar på vid observationerna beror på 
deras tidigare erfarenheter och situationens krav, dessa faktorer kan påverkar hur 
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personerna tolkar och tar till sig kunskap (ibid.). Bandura poängterar dock att människor 
kan inte lär sig mycket från modellinlärning om de inte avsiktligen själva försöker, det 
är även av stor vikt att observationen uppfattas korrekt för att ett lärande ska ske. När 
observationerna genomförs är det betydelsefullt att vara uppmärksam för att kunna 
urskilja det viktiga från observationen från det oviktiga. Det finns även andra faktorer 
som kan ha en inverkan på observationen, exempelvis hur modellen leder en aktivitet 
samt vad den som observerar har för tidigare erfarenheter och vilka regler de finns att 
förhålla sig till (ibid.). Då arbetet undersöker hur förskollärarnas förhållningssätt kan ha 
en inverkan på barnen blir modellinlärning en väsentlig del, då den syftar till att 
förskollärare kan bli en modell för barnen. Förhållningssättet och inställningen som 
förskolläraren har till utevistelse observeras och tolkas av barnen.    
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6.Metod 
Då förskollärares beskrivningar efterfrågas i detta arbete blev intervjuer något som 
kändes som en relevant metod. Där av uteslöts observationer och frågeformulär. 
Frågeformulär var något som vi övervägde men valde ändå intervju som metod, för att 
kunna ställa följdfrågor och få utförliga svar till våra frågeställningar.   

-  Vad beskriver förskollärare som motivationsfaktorer till utomhusvistelsen i 
förskolan? 

-  Hur beskriver förskollärare sitt förhållningssätt i utomhusmiljön? 
-      Hur beskriver förskollärare betydelsen av erfarenheter och kunskaper av 

utevistelsen? 

6.1.Semistrukturerad intervju 
Den metod som valdes för att närma oss arbetets syfte var semistrukturrade intervjuer. 
Enligt Denscombe (2014) är intervju en metod för datainsamling där forskaren använder 
människors svar på frågor som datakälla. Intervjuer riktar fokus på självrapportering, 
vad människor säger att de har för åsikter, vad de säger att de gör och vad de säger att 
de tror (ibid.). I detta fall var intervju något som kändes som en lämplig 
datainsamlingsmetod då syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur 
förskollärare beskriver sina erfarenheter av utevistelsen och hur erfarenheterna kan 
bidra till förskollärares inställning och förhållningssätt, under utevistelsen. Ett 
ytterligare syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärares erfarenheter och 
förhållningssätt kan ha en inverkan på barns utevistelse. Denscombe (2014) beskriver 
att intervju ger bäst utdelning när syftet är att undersöka erfarenheter, uppfattningar och 
åsikter (ibid.). I arbetet blir detta relevant då syftet är att få fram förskollärares egna 
beskrivningar av sin verksamhet, personliga erfarenheter och kunskaper samt 
förhållningssätt i arbetet utomhus. För att få svar på våra frågeställningar arbetade vi 
fram en intervjumall, som går att se i bilaga 1. Det var en process att få fram 
intervjumallen. Det började med en mall med fråga-svar, fråga-svar. som sedan blev en 
mall med öppna frågor till en semistrukturerad intervju. Denscombe (2014) belyser att 
under en semistrukturerad intervju har intervjuaren en rad med ämnen som ska 
diskuteras och frågor som behöver besvaras.  

6.2.Val av informanter  
Sex olika förskollärare valdes ut som informanter. De arbetar på sex olika förskolor. 
Informanterna har olika lång yrkeserfarenhet från 1-38 år. Vid urval av informanter 
ansågs variation av erfarenhet ha betydelse för att då få flera synsätt och infallsvinklar. 
Vi har valt att kalla informanterna för förskollärare 1-6. Förskollärare 1 och 6 har 
utbildning inom utomhuspedagogik. Förskollärarna valdes ut genom en personlig 
kontakt, vi hade sedan tidigare kännedom om att förskollärarna på dessa förskolor gärna 
svarar på frågor, då de samarbetar med ett universitet. Tillfrågan om medverkan till 
intervjun skedde genom personlig kontakt eller via telefon, intervjumallen delades ut 
personligen eller via mail innan intervjuerna. Vi utgick ifrån det som Denscombe (2014) 
beskriver som bekvämlighetsurval, där informanterna valts ut efter tillgänglighet.  
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6.3.Genomförande 
Vid två av intervjuerna medverkade vi båda, resterande skedde på egen hand, detta på 
grund av tidsbrist. Intervjuerna genomfördes med ljudinspelning och stödanteckningar.   
Intervjun genomfördes utanför barngrupp för att kunna sitta ostört. Denscombe (2014) 
beskriver vikten av att hitta en plats som är ostörd. Författaren nämner också att det är 
väsentligt att börja med lätta frågor, för att informanten lättare ska kunna slappna av 
(ibid.). Därför valde vi att börja med att fråga hur länge informanten hade arbetat inom 
förskoleverksamheten, för att informanterna skulle känna sig bekväma i situationen. 
Efter varje intervju tackade vi för oss och för att informanten tagit sin tid och ställt upp, 
det är något Denscombe (2014) nämner som väsentligt.   
  
6.4.Bearbetning av empiri 
Efter intervjuerna transkriberades den insamlade datan, Denscombe (2014) beskriver 
transkribering som tidskrävande men betydelsefullt för forskningen då forskaren 
kommer i närkontakt med den insamlade datan. Att transkribera kan vara problematiskt 
då den intervjuade ibland inte avslutar sina meningar fullt ut, det som sägs kan ha ett 
behov av rekonstruering, så att det blir begripligt i skriftlig form (ibid.). Frågorna 
tillsammans med svaren klipptes isär för att sedan kunna kategoriseras och analyseras. 
Det som kändes som ett tydligt svar under intervjun var på papper inte lika tydligt, det 
tog tid att se likheter och skillnader. Denscombe (2014) beskriver att kvalitativ data 
måste organiseras och förberedas innan den går att analysera.  

Den insamlade empirin i form av intervjuer är kvalitativ data som enligt Denscombe 
(2014) är innehållsrikt och detaljerat och data som är baserad på exempel från 
verkligheten. Dock nämner författaren att forskningen blir svår att generalisera till 
liknande fall och att analysen tar längre tid än i en kvantitativ studie. Forskarens 
bakgrund och egna övertygelser spelar en avgörande roll i bearbetningen och analysen 
av data (ibid.). Både de för-nackdelar som Denscombe visar på har övervägts under 

Yrkesår Utomhuspedagogik 
(utbildning)

Förskollärare 1 35 år Ja

Förskollärare 2 3 år Nej

Förskollärare 3 38 år Nej

Förskollärare 4 1 år Nej

Förskollärare 5 32 år Nej

Förskollärare 6 14 år Ja
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arbetets gång. Under arbetets gång har vi försökt vara objektiva, för att få en rättvis bild 
av vad som faktiskt sägs i intervjuerna.   

6.5.De fyra forskningsetiska principerna 
I arbetet beaktades Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra forskningsetiska principerna 
övervägdes vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. I arbetet är det semistrukturerad intervju som har använts och enligt 
informationskravet är det av vikt att gå direkt till källan även kallad 
förstahandsinformation (Vetenskapsrådet, 2002). De deltagande blev tillfrågade 
personligen eller via telefon om de ville medverka till intervju. Enligt 
informationskravet finns även skyldighet att informera deltagarna om studiens syfte, hur 
forskningen ska genomföras, samt var forskningen kommer att publiceras och vilka 
kunskaper den skulle kunna bidra med. All information ska klargöras innan en intervju 
påbörjas (ibid.), detta beaktades under intervjuerna. Samtyckeskravet är det andra kravet 
och innebär att de deltagande ger sitt samtycke till att delta i studien (Vetenskapsrådet, 
2002). Det näst sista kravet är konfidentialitetskravet som handlar om att den 
information som samlats in och personuppgifter inte kan nås av obehöriga. Det sista 
kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifter som samlats in får endast användas 
för forskningens ändamål (ibid.), dessa krav beaktades också under arbetet. Medverka 
till intervjun var frivillig och informanterna fick ge ett muntligt samtycke. Den data som 
samlats in under arbetets gång hanterades varsamt och ljudinspelningarna raderades 
efter transkriberingen och empirin användes endast till arbetets syfte.  
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7.Resultat 
Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver sina 
erfarenheter av utevistelsen och hur erfarenheterna kan bidra till förskollärares 
inställning och förhållningssätt, under utevistelsen. Ett ytterligare syfte är att bidra med 
kunskap om hur förskollärares erfarenheter och förhållningssätt kan ha en inverkan på 
barns utevistelse. 

-  Vad beskriver förskollärare som motivationsfaktorer till utomhusvistelsen i 
förskolan? 

-  Hur beskriver förskollärare sitt förhållningssätt i utomhusmiljön? 
-      Hur beskriver förskollärare betydelsen av erfarenheter och kunskaper av 

utevistelsen? 

I metoddelen framgår det att det empiriska materialet samlades in i form av 
semistrukturerade intervjuer och att ljudinspelning och stödanteckningar användes. 
Därefter transkriberades alla inspelningar från de sex olika förskollärarna som arbetar 
på var sin förskola. För att komma fram till ett resultat ställdes svaren mot varandra. 
Under processen gick det att urskilja vad som skiljde svaren åt och vilka likheter som 
uppkom. I detta kapitel presenteras de resultat som framkom av arbetet.  

I resultatet används rubriker som baseras på arbetets tre frågeställningar. I första delen 
redovisas de motivationsfaktorer som förskollärarna beskriver att de har en positiv-
negativ inverkan på dem gällande utomhusvistelse. Därefter redovisas det som 
förskollärarna beskriver som motivationsfaktorer med tanke på barnen. I andra delen 
redovisas hur förskollärarna beskriver sitt egna förhållningssätt i utomhusmiljön. Där 
framkommer hur deras inställning kan ”smitta av sig” på barnen. I tredje delen 
framkommer det hur förskollärarna beskriver betydelsen av deras erfarenheter och 
kunskaper av utevistelsen. I den fjärde och avslutande delen sammanfattas resultatet i 
relation till teori.    
       
7.1.Motivationsfaktorer som förskollärarna beskriver till 
utomhusvistelsen 

7.1.1.För förskollärarens egen del 
7.1.1.1.Vädret 
Förskollärare 6 hävdar att på sommaren är det lättare att gå ut då barnen inte behöver 
lika mycket kläder. Hen ser det som något som underlättar utevistelsen. De övriga 
förskollärarna hävdar att vädret inte hindrar utan att det är deras uppdrag som 
förskollärare som är det väsentliga. Dock nämns vädret som en motivationsfaktor till att 
vilja eller inte vilja gå ut och att olika slags väder underlättar eller försvårar arbetet. 
  

Förskollärare 1 “Man går ju ut ändå, när det är vatten har de ju mer och 
göra.” 
  
Förskollärare 2 “Gärna regn med rätt kläder.” 
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7.1.1.2.Arbetsmiljön 
Förskollärare 1 och 5 nämner arbetsmiljön som en motivationsfaktor till att gå ut med 
barnen. De beskriver att den bullriga miljön är bidragande till att det blir en lättnad att 
komma ut då det blir färre konflikter, mindre stress och att ljudet inte blir det samma 
som inomhus. 
  

Förskollärare 1 “När man är ute blir det ett helt annat ljud. Man kan ju vara 
helt slut i huvudet och alla röster man hör [...] ute blir det ju inte det och 
jag kan se konfliktlösningar, det blir ju inte lika mycket konflikter.” 
  
Förskollärare 5 “Barn och miljö gör att jag hellre vill vara ute. Det är 
mindre stress, lägre ljudnivå och alla får plats.” 

  

7.1.1.3.Kollegornas inställning 
Förskollärare 2, 3 och 4 berättar att kollegornas inställning är något som kan påverka 
motivationen till utevistelse. Förskollärare 3 lyfter att det krävs fler med samma intresse 
för att kunna genomföra aktiviteter utomhus. Förskollärare 6 beskriver att det är av vikt 
att stötta varandra i arbetslaget och förskollärare 4 belyser att det inte går att “ta hela 
lasset själv” och att hen inte får stöttning från övriga kollegor.  
  

Förskollärare 4 “Jag springer runt och har jagis ibland, uppskattas dock inte 
av övriga pedagoger, men av barnen. Man får läsa av dem vuxna, ute är de 
vuxnas tid. Det är lite kafferast och man står och pratar och kollar och 
barnen får leka, det är tråkigt” 
  
Förskollärare 2 “Har jag inte mina kollegor med mig så blir det svårt. [...] 
Det är dock lätt att falla in i klimatet som råder på förskolan, det går inte att 
ta 60 barn själv. “Kollegor kan få en att tappa fokus och lust, om jag inte 
får backup försvinner motivationen.” 

  
7.1.1.4.Barngruppens storlek 
Förskollärare 6 beskriver att barngruppens storlek samt för lite personal är faktorer som 
blir bidragande till att hen kan tappa motivationen. Hen beskriver att det kan bli stressigt 
i arbetslaget vilket försvårar arbetet i verksamheten.  
  

Förskollärare 6 “Det vi känner minskar motivationen är faktiskt att det är 
för mycket barn. För stora barngrupper. [...] Under tre timmar per dag är vi 
full styrka, men under den tiden är vi ju två på rast på en timme, så vi får 
inte ihop det där riktigt.” 
  
Förskollärare 4 “Man vill göra mycket, men tiden räcker inte riktigt till.” 

  
7.1.2.Med tanke på barnen 
7.1.2.1.Minska skärmtiden 
Förskollärare 4 drar en parallell till sin egen barndom och beskriver att motivationen till 
utevistelse är att minska skärmtiden för barnen i verksamheten. Hen hävdar att barnen 
inte får komma ut så mycket när dem är hemma utan får en “padda” att sysselsätta sig 
med istället. 
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Förskollärare 4 “Att man själv var ute så mycket och idag är man de inte 
lika mycket, det är mest tekniken som har kommit och tagit över. Man 
sitter mycket med paddan hemma.” 

  
7.1.2.2.Ökad fysisk aktivitet 
Förskollärare 1 talar om utemiljön som det “fria rummet” där barnen får utlopp för sitt 
rörelsebehov, genom utemiljön vill hen tillgodose barnens behov av rörelse. 
  

Förskollärare 1 “Ute blir det fria rummet, det blir mer fritt för dem och då får 
de utlopp för sitt rörelsebehov.” 

7.1.2.3.Lärande 
Lärandet ute ses också som en motivationsfaktor hos förskollärarna. Lyssna in vad 
barnen vill göra, plocka upp deras intressen och skapa aktiviteter därefter, nämns som 
en betydelsefull del av utomhusvistelsen. Förskollärare 2 poängterar att det finns två 
sätt, antingen kommer barnen med en idé och förskolläraren stöttar upp den och bygger 
vidare eller initierar hen en aktivitet för att väcka ett intresse hos barnen. Förskollärare 5 
säger att aktiviteten kan anpassas efter barngruppen, är barnen trötta kan aktiviteten 
förkortas eller förenklas. 
  

Förskollärare 3  “Det gäller att lyssna på barnen jag kanske har en idé att vi 
ska samla kastanjer och de slutar med att vi samlar kottar.” 

  
Förskollärare 5 “ Har jag planerat, då har jag planerat. Men sen kan de också 
ju vara att om jag har planerat en aktivitet och de inte harmonierar med 
barngruppen just då. Då får jag vända min hjärnhalva och improvisera lite 
och köra någonting annat som passar för stunden just då. Och försöka att 
spåra in på den aktiviteten som jag hade tänkt mig. Så att man tar en liten 
omväg för att nå målet”. 

7.2.Förskollärarna beskriver sitt egna förhållningssätt i utomhusmiljön 

7.2.1.Förskollärarnas egna förhållningssätt i utemiljön 
Förskollärare 2 beskriver att förhållningssättet spelar en stor roll i hur de lyssnar in och 
läser av barngruppen. Det framgår i svaren att allt ska ske på barnens nivå och att 
förskollärarna är medlekare och observatörer. Förskollärare 2 nämner även att hen vill 
vara en inspiratör i barngruppen under utomhusvistelsen. Förskollärare 5 säger att om 
hen inte är delaktig går det inte att få en bild av vad barnen gör utomhus. 
  

Förskollärare 2 “Jag styr inte i barnens lek utan brukar vara stenen. Jag är 
både medlekare, inspiratör och observatör. Det gäller att lyssna och se 
samspelet, allt måste ske på barnens nivå.”  

7.2.2.Inställning kan “smitta av sig” på barnen 
I intervjuerna framgick det att förskollärare 5, 3 och 2 ansåg att barnen blev påverkade 
av hur hen uttryckte sig kring utevistelsen. Om de inte visade något intresse för 
utevistelsen speglade det av sig på barnen. Det är förskollärarna som måste locka barnen med 
humör kroppsspråk och material.  
  

Förskollärare 5 “Om man hamnar i ett arbetslag som inte tycker att de är så 
roligt att vara ute, som påverkar barnen negativt med sitt sätt att vara som 
exempelvis jaha nu ska vi ut igen [...] och du har som vanligt inga regnkläder 
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med dig. De är uttryck och kroppsspråk som påverkar barnen negativt, än om 
jag kommer och säger så här nuuu du Kalle ska vi gå ut, va KUL vi ska ha.” 
  
Förskollärare 2 “Är jag halvt peppad smittar det av sig på barnen. Men om 
jag gör ett avstamp och säger JA vi ska gå ut! Jag vill vara inspiratören, den 
som kommunicerar med barnen [...]. Det går att locka med material och 
humör” 

  
7.3.Förskollärarnas beskrivningar av sina erfarenheter och kunskaper 
  
7.3.1.Betydelse av egen kunskap och egna erfarenheter 
7.3.1.1.Förskollärarnas egen barndom 
De sex förskollärarna som intervjuades hade på olika sätt en koppling till utevistelse 
som barn. Förskollärare 4 och 5 nämnde att anhöriga var de som hade varit starten till 
utomhusvistelse och att kopplingen hade kommit där genom. Förskollärare 3 berättar att 
hen var uppvuxen på landet. Medan de övriga förskollärarna sa att utevistelsen var en 
del av vardagen och att alla i kvarteret samlades ute på gården eller på gatan. 
  

Förskollärare 5 “Ja det har jag eftersom jag e uppvuxen på landet i 16 år. Så 
har jag en mamma som gick med oss i skogen väldigt mycket” 
  
Förskollärare 4 “Vi var i sommarstugan mycket med pappa och morfar, vi 
gick mycket ute i skogen. Man tittade på allt.” 

  
7.3.2.Hur erfarenheterna används i verksamheten 
Förskollärare 2 beskrev att hen använder sina erfarenheter från resor tillsammans med 
barnen. Exempelvis vilka djur som fanns i det besökta landet, för att sedan kunna 
jämföra tillsammans med barnen vilka djur som finns i sverige. Förskollärare 5 och 4 
berättade om sina kunskaper som de fick som barn, som idag används i verksamheten.  
  

Förskollärare 2 “Jag brukar ta med mig inspiration från resor, bilder på djur 
från det landet jag varit i, sen går det att knyta an med barn som har liknande 
erfarenheter så kan vi tillsammans med barngruppen diskutera detta.” 

Förskollärare 5 “Gå i skogen, gör upp eldar, grilla, det använder jag när jag är 
med min utomhusgrupp.” 
  
Förskollärare 4 “När man tar barnen till skogen blir de ba, jaaa vi ska gå till 
skogen. Normalt sett har jag inte stött på så många som kan, tyvärr, utmana 
och se skillnad på tall och gran.” Förskolläraren syftar till kollegornas 
okunskap. 
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7.4.Resultatsammanfattning och i relation till teori 
Genom resultatet har vi fått fram att förskollärares motivation är tätt sammankopplad 
med förskollärares erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt. Det som visade sig 
bland intervjuerna var att förskollärarna kan använda sina erfarenheter och sitt 
förhållningssätt för att “smitta” av på barngruppen. Förskollärarna beskriver att vädret, 
arbetsmiljön, kollegornas inställning och barngruppens storlek kan ha positivt-negativt 
inverkan i arbetet utomhus. Detta är faktorer som kan ha inflytande för förskollärarnas 
egen del gällande motivation till utomhusvistelsen i förskolan. Det förskollärarna 
nämner angående vädret, är att till exempel regn kan ses som omotiverande för sin egen 
del, men med tanke på barnen kan det ses som en tillgång. Då förskollärare 1 poängterar 
att barnen har mer att göra när det regnar. Ett till exempel är kollegornas inställning där 
förskollärare 2 säger att när hen inte har stöd från sina kollegor försvårar det arbetet och 
hen tappar fokus. Ur en annan synvinkel kan kollegorna istället lyfta och stötta varandra 
vilket förskollärare 6 poängterar. Alla motivationsfaktorer kan ses som både positiva 
och negativa. Förskollärarna beskriver också faktorer gällande med tanke på barnen. 
Det är att barnen kan få mindre skärmtid av utomhusvistelse samt ökad fysisk aktivitet 
och lärande utomhus. Beroende på hur förskolläraren ser på faktorer kan det avgöra 
vilken inställning förskolläraren får gentemot utevistelsen. 

 Förskollärare 5 “Om man hamnar i ett arbetslag som inte tycker att de är så 
roligt att vara ute, som påverkar barnen negativt med sitt sätt att vara. [...] De 
är uttryck och kroppsspråk som påverkar barnen negativt.” 

Förskollärare 5 säger att om arbetslaget har en negativ inställning påverkar det barnen. 
Men om hen visar med sitt kroppsspråk och uttryck att utevistelse är något positivt 
överförs inställningen på barnen. Att inställningen kan överföras är något som går att 
koppla till Banduras sociala inlärningsteori (1977), där han har modellinlärning som 
begrepp. Han belyser att människor lär genom observation och härmning, genom att 
härma och observera bildas en idé om hur hen ska uppföra sig (ibid.). 
Förskollärarna beskriver sitt eget förhållningssätt som observatörer och medlekare 
under utomhusvistelsen. De beskriver även att förhållningssättet är av vikt, hur de 
lyssnar in och läser av barngruppen. Förskollärarna beskrev i intervjuerna att deras 
inställning kan smitta av sig på barnen. Om förskollärarna visar entusiasm för 
utomhusvistelsen får dem lättare barngruppen med sig. Förskollärarna beskriver att de 
vill vara förebilder för barnen. Barn observerar och tar in det som förskolläraren sänder 
ut, har förskolläraren en positiv inställning kan det smittas av på barnen. Bandura 
(1977) hävdar att endel människor besitter engagerade kvaliteter, med det menas att 
människor ser upp till varandra och försöker härma det som hen ser upp till. 
Härmningen kan ske medvetet eller omedvetet (ibid.). När förskolläraren visar ett 
positivt-negativt förhållningssätt kan det smitta av sig på barnen. Förskollärare 2 
nämner att det gäller att göra ett avstamp “JA nu ska vi gå ut!”. Förskollärare 4 och 5 
berättar om hur anhöriga har varit de som introducerat utomhusvistelsen. De kunskaper 
som förskollärarna fått från barndomen används i dagens verksamhet, då de går ut i 
skogen tillsammans med barnen. För att knyta an till arbetets teori går det att koppla till 
Banduras (1977) självtilltro, då de anhöriga har blivit en modell för hur man uppför sig i 
skogen. Förskollärarna använder sedan kunskapen från barndomen i sin egen 
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verksamhet, då de väljer att gå ut med barnen. Förskollärare 4 uttrycker att det är synd 
att det förekommer okunskap bland kollegorna. 
8.Diskussion 
I detta avsnitt presenteras resultatet i relation till den tidigare forskningen vilket går att 
finna under rubriken resultatdiskussion, sedan följer metoddiskussion och 
avslutningsvis presenteras prfessionsrelevanta konsekvenser och förslag på framtida 
forskning.  

8.1.Resultatdiskussion 

I resultater framkommer det att vädret ses som en motivationsfaktor. Förskollärare 6 
poängterar att under sommarhalvåret är det lättare att vistas utomhus, då barnen inte 
behöver lika mycket kläder. De övriga förskollärarna säger att vädret inte hindrar dem. 
Detta tolkar vi att vädret kan ha en negativ-positiv inverkan på förskollärarnas 
inställning till utevistelsen. Förskollärare 1 hävdar att när det är vatten ute har barnen 
mer att göra. Vilket går att koppla samman med Bilton (2010) som belyser att ”dåligt 
väder” inte behöver hämma utevistelsen för barn och att de kan vara mer självsäkra och 
kan koncentrera sig längre utomhus. De går även att koppla samman med de McClintic 
& Petty (2015) som poängterar, att förskollärares attityd till utevistelsen, kan ha en 
inverkan på hens handlingar och beteenden. Vilket leder oss in på förskollärares 
förhållningssätt. De hävdar att de vill vara medlekare, observatörer och inspiratörer. Ett 
exempel på detta som framkom i resultatet är när förskollärare 2 säger ”Jag är både 
medlekare, inspiratör och observatör. Det gäller att lyssna och se samspelet, allt måste 
ske på barnens nivå”. Strotz & Svenning (2004) hävdar att det är av vikt att 
förskollärare är medvetna om vilket budskap de sänder ut till barn. I resultatet framgår 
det att förskollärarens inställning ”smittar av sig” på barnen. Förskollärare 2 ”Är jag 
havt peppad smittar det av sig på barnen. Men gör jag ett avstamp och säget JA vi ska 
gå ut!”. Vi tolkar citatet som att förskollärarens förhållningssätt och inställning ”smittas 
av” på barnen.   

Förskollärare 4 berättar om hur kunskaperna som hen fick från barndomen motiverar 
förskolläraren att i dag vistas ute tillsammans med barnen. Förskolläraren hävdar att 
barnen får sitta med ”paddan” hemma, istället för att vara ute. Vilket vi ser som en 
motivationsfaktor med tanke på barnen. Förskollärarens påstående går att koppla 
samman med Maynard och Waters (2007) som hävdar att barn idag inte får vara ute 
tillräckligt ofta. Detta går att styrka med Rivkin (2000) som hävdar att utevistelsen kan 
spela en stor roll för barns utveckling, dock poängterar författaren att utomhusvistelsen 
minskar och ersätts av teknologin (ibid.). När förskollärare 4 reflekterar över sin egen 
barndom genom att jämföra med dagens barn anser vi att det visar på en medvetenhet 
kring utomhusvistelsen tillsammans med barnen. Blachet-Cohen & Elliot (2011) 
poängterar att medvetnhet om sin egen barndom, kan ha en betydande del i engagemang 
av barns nuvarande glädje och fantasivärld. Vidare beskriver författarna att 
förskollärares egna erfarenheter av utevistelse och fysisk aktivitet från barndomen och 
vuxenlivet kan bidra till förskollärares värderingar för utomhuslek. I resultatet 
framkommer att förskollärare 4 och 5 har fått kunskaper och erfarenheter från anhöriga 
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under barndomen. Det är kunskaper och erfarenheter som de använder i dagens 
verksamhet.  

Strotz & Svenning (2004) betonar att bristande kunskaper inom utomhuspedagogik kan 
leda till en osäker förskollärare. Författarna poängterar att dagens 
förskollärarutbildningar har för lite inslag av utomhuspedagogik (ibid.). Detta går att 
koppla samma till vårt arbete då endast två av de sex informanterna hade utbildning 
inom utomhuspedagogik. I reslutatet framgår inte något kring utbildning då de 
förskollärare med utbildningen inte svarade på om utbildningen var till användning i 
deras verksamheter idag. Förskollärare 4 betonar att hen har stött på få förskollärare 
som har kunskap om naturen. Dock tar vi i beaktning att förskollärare 4 endast arbetat 
ett år som förskollärare.  

8.2.Metoddiskussion 

Utifrån arbetets syfte valde vi att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer. Då syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur förskollärare 
beskriver sina erfarenheter av utevistelsen och hur erfarenheterna kan bidra till 
förskollärares inställning och förhållningssätt, under utevistelsen. Ett ytterligare syfte är 
att bidra med kunskap om hur förskollärares erfarenheter och förhållningssätt kan ha en 
inverkan på barns utevistelse. 

Till arbetet valdes sex informanter från sex olika förskolor ut att delta. En tanke har 
väckts i efterhand om hur resultatet hade blivit om vi valt ut två förskolor och tre 
informanter från vardera förskola? Kanske hade vi då fått en tydligare bild om hur de 
två förskolorna arbetade med förhållningssättet på respektive förskola utomhus. Hade 
förskollärarna varit eniga gällande förhållningssättet som lyst igenom i verksamheten 
eller hade förskollärarna haft sitt egna förhållningssätt? Som nämnst i metoddelen 
uteslöts observationer och frågeformulär i vårt arbete. Om observationer hade valts som 
metod, anser vi att arbetet krävt längre tid. Det hade dock varit intressant att 
komplettera intervjuerna med observationer för att se om det som förskollärarna sa 
under intervjun stämmer överens med svaren de gav. Angående frågeformulär, tror vi att 
svaren hade kunnat bli korta och svårtolkade. Det hade också blivit svårare angående 
formuleringar i svaren och hur vi tolkar dem. I och med att vi hade intervju som metod 
fick vi möjligheten att dubbelkolla med informanten om vi tolkat deras svar korrekt. 
Lincoln & Guba (1985)  nämner att respondentvalidering är när forskaren kan ta empiri 
som samlades in under intervjuer och återvända till källorna för att stärka validiteten. 
För att stärka validiteten i vårt arbete kan vi alltså enligt Lincoln & Guba återvända till 
våra informanter.   

I metoddelen beskriver vi att vi deltog båda två under två av sex intervjuer, på grund av 
tidsbrist. När vi båda var delaktiga under intervjuerna var det en av oss som intervjuade 
och den andra antecknade och skötte ljudinspelning. Nu i efterhand känns det som att vi 
hade kunnat genomföra alla intervjuer enskilt då vi upplevde att det gick bra att 
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genomföra intervjuer själv samt att stödanteckningarna inte tillförde något till arbetet. 
En tanke gällande ljudinspelningarna uppstod vid transkriberingen. Det som var tydligt 
under intervjun, blev otydligt efter transkriberingen, eftersom vi gick miste om 
kroppsspåket. 

   
8.3.Proffessionsrelevanta konsekvenser   

I vår inledning ställde vi oss frågande till om det är självklart att en förskollärare med 
utbildning inom utomhuspedagogik automatiskt är mer aktiv i utemiljön? Hur vida 
förskolläraren är mer aktiv i utemiljön var inte något som gick att tyda i detta arbete, då 
endast två av sex förskollärare har utbildning inom utomhuspedagogik. En ytterligare 
fråga var om förskolläraren som barn spenderat mycket tid ute, väljer att arbete mer 
utomhus. I vårt arbete framkom det att barndom var en av de faktorer som hade en 
inverkan på förskollärarnas förhållningssätt gentemot utomhusvistelsen i förskolan.  

I arbetets inledning ifrågasatte vi oss själva och våra egna tankar kring förskollärares 
förhållningssätt. Vad är det vi inte tänker på som förskollärarna kanske uppfattar som 
självklart. Har de ett syfte med utomhusvistelsen som vi inte fått syn på under den 
verksamhetsförlagda utbildningen? En del av detta har vi hittat i den tidigare 
forskningen där Spodek (1988) talar om att en förskollärare som är synligt inaktiv är 
fortfarande en förskollärare. Blanchet-Cohen & Elliot (2011) skriver att förskollärarna 
kan ta ett steg tillbaka för att få syn på hur barnen beter sig i leken, vilket ger 
möjligheter att se lärandet som sker. Nu i slutet av arbetet har en förståelse vuxit fram 
kring förskollärares olika roller och förhållningssätt i utomhusmiljön, vi har fått en 
förståelse för de förskollärare som tar ett steg tillbaka och överblickar barngruppen.  

En ytterligare fråga vi ställde var om förskolläraren har ett intresse för friluftsliv eller att 
förskolläraren helt saknar intresse för utemiljön men agerar medupptäckare med barnen. 
De förskollärare som intervjuades gick inte att koppla ihop med denna fråga gällande 
ointresse då alla förskollärare uttryckte att de hade ett intresse av någon form. Vi anser 
att dessa frågor har varit problematiska att besvara. Vi tror att det är längre och djupare 
studier som krävs för att få mer ingående svar på våra frågor. Under arbetets gång blev 
vi även nyfikna på likheter och skillnader i hur förskollärarna arbetar utomhus, som vi 
gärna ser framtida forskning på.  
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