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Abstrakt 
Syfte med studien är att beskriva förskollärares tal om den pedagogiska betydelsen av 

förskolans utomhusmiljö. Metoden metaanalys används för att sammanställa tidigare 

genomförda studentuppsatsers resultat för att identifiera likheter och skillnader. 

Sökningarna har gjorts i uppsök.se, en nationell databas som omfattar samtliga svenska 

universitet. I urvalet ingår tio uppsatser, i vilka vi utgått från sådana genomförda de 

senaste tre åren, som innehöll två eller flera av våra sökord samt där metoden var 

kvalitativ med intervju som verktyg och med urvalet utbildade förskollärare som 

respondenter. Studiens frågeställningar behandlar förskolans utemiljö med ambition att 

undersöka tal om vilket lärande som sker, hur barn erbjuds delaktighet och inflytande 

samt hur förskolläraren ser på sin pedagogiska roll. De utvalda uppsatserna har kritiskt 

granskats och deras resultat har analyserats, sammanställts och diskuterats, med barns 

perspektiv och barnperspektiv som teoretisk utgångspunkt. Resultatet i studien visar att 

förskollärare som helhet visar positiv inställning till vilket lärande som sker i förskolans 

utomhusmiljö och de beskriver flera aspekter av lärande. Resultatet visar fler likheter än 

skillnader gällande vilken delaktighet och inflytande barn ges i utemiljön. Flest likheter 

visar resultatet gällande förskollärarens pedagogiska roll i utemiljön och majoriteten av 

respondenterna redogör för begrepp som närvarande, medhjälpare och inspiratör. 

Skillnader i resultatet visar sig i de diskussioner som behandlar delaktighet och 

inflytande i utomhusmiljön och endast ett fåtal av de granskade uppsatserna talar om 

begreppen i framåtsträvande och verksamhetsutvecklande syfte. 

 

Pre-school outdoor environment- 

A meta-analasis of preschool teachers' descriptions of the outdoor environment and its 

educational significance 
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1 Inledning 
En kvalitetsgranskning genomförd av Skolinspektionen (2018) visar vilka styrkor 

respektive svagheter de granskade förskolorna har. Det var ett treårigt projekt och 455 

förskolor deltog. En av styrkorna som påvisas, som dock är en utmaning att fortsätta 

stärka, är barnens rätt och möjlighet att påverka, vid både strukturerade men även 

ostrukturerade aktiviteter. Rapporten lyfter även att förskollärare menar att de ska finnas 

med i samspelet med barnen för att agera goda förebilder. En viktig aspekt att reflektera 

över, som framkom i kvalitetsgranskningen, är att på förskolor där det var lågt barnantal 

men hög personaltäthet var det överlag hög kvalitet. Resultatet visar att bland annat 

utevistelsen blir lidande då personalen på förskolan, på grund av personalbrist, har svårt 

att stötta barnen och ge dem uppmärksamhet (ibid.). 

I en debattartikel i nättidningen “Förskolan” (Lärarförbundet, 2013) diskuteras 

komplexiteten med begrepp som delaktighet, inflytande och demokrati i förskolan. Det 

diskuteras att barn inte kan ha inflytande utan att ha delaktighet, men även hur barn får 

inflytande. I artikeln redogörs för att vuxna behöver finnas med i samspelet med barnen 

för att kunna erbjuda inflytande, att det inte är något som vuxna kan ta sig rätten att bara 

ge dem. Skolverket (2017) skriver att när förskolans miljö ska utformas betonas vikten 

av att förskollärare utgår från barns behov och intressen. Förskolans pedagogiska miljö, 

inomhus och utomhus, får mer betydelse om barn får möjlighet att uttrycka åsikt och 

mening, och då ökar chansen för måluppfyllelse (ibid.). 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) beskrivs att förskolan vilar på demokratisk 

grund, fortsättningsvis beskrivs ett ansvar för att förskolans miljö ska vara trygg och 

inspirerande. De vuxna som barnen möter ska vara engagerade i samspelet och ha 

förmåga att se möjligheter för dels det enskilda barnet, men även för hela barngruppen. 

Sådana engagerade möten kan med fördel ske både i planerade och oplanerade 

aktiviteter. Barn i den svenska förskolan ska mötas av en miljö som stimulerar och 

främjar lärande och utveckling. En miljö som är utformad och anpassad efter deras 

behov, men samtidigt bjuder på utmaningar (ibid.). Det är intressant att undersöka hur 

förskollärare skapar aktiviteter och platser för lek i förskolans utomhusmiljö, för att se 

hur förskollärare ser på utomhusmiljöns pedagogiska betydelse.    

Förskollärares olika förhållningssätt till, och under, förskolans utevistelse råder det en 

delad uppfattning om. Under de år som vi arbetat, och studerat, har vi upplevt och 

uppmärksammat flera tillfällen då förskollärare talar om utevistelsen på olika sätt, med 

stora skillnader. En del förskollärare använder ibland tiden ute för att skapa lärtillfällen 

tillsammans med barnen och andra använder tiden för att det ses som en stund för 

barnen att leka fritt med sina kamrater. 

 

En reflektion som uppstått är hur stor omfattning utevistelsen har och hur förskollärare 

kopplar den till barns lärande och de strävansmål som finns i förskolans styrdokument. 

En reflektion som ställs i relation till egna erfarenheter, där kollegor ibland talar om 

förskolans utomhusmiljö som en plats för barn att springa av sig. Där och då har det 

observerats att en del vuxna tar tillfället i akt att samtala med varandra istället för att 

interagera med barnen. En viktig del av förskollärares pedagogiska uppdrag är att ge 

barn möjlighet till delaktighet och inflytande, även i utomhusmiljön och förhoppningen 

med denna studie är att förskollärare ska få en vidgad syn på möjligheterna till 

pedagogisk verksamhet i utomhusmiljön.  

Genom att förskollärare blir uppmärksammade på sin pedagogiska roll även utomhus 

kan det leda till att möjligheten till lärande för barnen ökar. Vi har därför valt att, 
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tillsammans med ett par andra frågeställningar, studera om och hur tidigare 

studentuppsatser har behandlat den pedagogiska rollen i utemiljön.  

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna metaanalys är att utifrån gjorda studentuppsatser sammanställa 

förskollärares beskrivningar av utomhusmiljöns pedagogiska betydelse. Målsättningen 

är att ge förskollärare förbättrade förutsättningar att utföra sitt uppdrag enligt förskolans 

läroplan genom nya insikter och fördjupad kunskap. 

 

Frågeställningar 

- Vad beskriver förskollärare att barn kan lära sig i utemiljön? 

 

- Hur ges utrymme för barns delaktighet och inflytande i uteaktiviteterna?  

 

- Hur ser förskollärare på sin pedagogiska roll i utemiljön? 

 

Frågeställningarna i den här studien kommer att besvaras genom en metaanalys av 

resultatet i utvalda studentuppsatser. De studentuppsatser som ligger till grund för 

studien är självständiga arbeten, på grundnivå, av högskolestudenter. En systematisk 

sökning, granskning och sammanställning av resultaten kommer att synliggöras och 

presenteras, med ambitionen att finna variationer och mönster.  
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2 Bakgrund 
De nyckelord som ligger till grund för sökningar av uppsatserna kommer här nedan att 

redogöras för, tillsammans med för studien relevanta termer. 

 

2.1 Utomhusmiljö 

Björklund (2016) diskuterar förskolans utomhusmiljö i relation till styrdokumenten för 

förskolan och belyser den ur olika perspektiv. Det handlar till stor del om vilken yta 

som räknas till förskolans utomhusmiljö och hur den bland annat planeras och utnyttjas. 

Författaren redogör för att förskollärare i ett nära samspel med barnen är mer observanta 

på vad de visar intresse för, vilket leder till att förskollärare kan utveckla den 

pedagogiska miljön efter läroplanens mål (ibid.). I likhet med Skolverket (2016a) 

beskriver Björklund (2016) att detta kan ske i förskolans befintliga miljö, men även i 

närliggande naturmiljö. Miljöerna ska inte vara begränsande, utan de ska möta barns 

behov. För att dessa positiva effekter ska uppstå förtydligar Ohlsson (2015) att det krävs 

att förskolläraren skapar en utevistelse med god kvalité, som skapas genom ett samspel 

med barnen och som bygger på att det finns närvarande förskollärare som är tillgängliga 

och inbjuder till delaktighet. Barnens visade intressen ska vara i fokus (ibid.). 

 

Björklund (2016) samt Niss och Söderström (2006) lyfter flera fördelar med 

utomhusmiljön och beskriver att den bjuder på många andra upplevelser och annat 

material än inomhus, och i denna rika miljö kan barn utmanas på andra sätt. Här kan 

barn få möta vinden, blåsten, regnet, ljud av havet, motorfordon och djur. De kan 

springa, klättra, hoppa och röra sig mindre begränsat. Både Granberg (2000) och 

Björklund (2016) belyser också utomhusmiljöns fördelar och menar att den är en viktig 

faktor i småbarns motoriska utveckling samt att sinnena utmanas och barn får andra 

upplevelser. Även Ohlsson (2015) beskriver många positiva effekter av att vistas ute 

med förskolebarn. Dessa positiva effekter gynnar lek, hälsa, motorik, naturkänsla och 

social hållbarhet. Erfarenheterna och kunskapen som barnen skaffar sig om sin kropp 

berikar och utvecklar inte endast motoriken, utan även det kinestetiska sinnet. I takt med 

detta lär sig barnen vad deras kropp har för begränsningar och möjligheter (ibid.). 

Därför är det viktigt att de aktiviteter som barnen får erfara är upprepande, först när barn 

är trygga kan kunskap inhämtas (Granberg, 2016). 

 

2.2 Barns delaktighet och inflytande 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter att delaktighet inte är detsamma som att alla får 

göra likadant, utan att alla får vara med fast på olika sätt (ibid.) I linje med Åberg och 

Lenz Taguchi redogör även Johannesen och Sandvik (2009) begreppen delaktighet och 

inflytande, och belyser att de ofta kopplas samman med demokrati. Begreppen är dock 

mer komplexa än så och får ta olika plats beroende på vuxnas maktposition i förhållande 

till barnen. Delaktighet och inflytande handlar enligt Johannesen och Sandvik bland 

annat om respekt, inkludering och samspel (ibid.).  

 

Delaktighet och inflytande handlar inte enbart om miljö och material, utan även till stor 

del om möjligheterna att låta barnens påbörjade utforskande följa med till den nya 

miljön (Björklund, 2016). På så sätt kan barnen “skapa förbindelser mellan inne och 

ute” (ibid., 2016:28-29). Åberg och Lenz Taguchi (2005) redogör för bland annat 

delaktighet för att skapa demokrati i förskolan är som ett ömsesidigt turtagande. För att 

själv känna att man är delaktig i någonting är det av vikt att vara lyssnad på, och att 

själv lyssna. Förskollärare behöver därför skapa tillfällen i barns vardag där de känner 

sig lyssnade på och där de får möjlighet att föra sin talan och sina åsikter (ibid.).   
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Förskolans verksamhet ska vara demokratisk och utgå från barns erfarenhetsvärld. Att 

aktiviteterna som barnen erbjuds och deltar i ska bidra till kunskap, samtal och 

reflektion tydliggörs av Skolverket (2016a). Skolverket (2016b) tar upp situationer där 

förskollärare intar en tillrättavisande roll som leder till att samspelet mellan barn och 

förskollärare uteblir vilket resulterar i minskat inflytande och minskad delaktighet. 

Såväl socialt som politiskt är utomhusmiljön något som kan skapa demokratiska 

möjligheter för just barns delaktighet och inflytande skriver Björklund (2016). 

 

2.3 Förskollärarnas närvaro och samspel med barnen 

I förskolans styrdokument framhävs det att förskollärare är viktiga förebilder för barn 

och att vuxnas förhållningssätt bidrar till att barn förstår vilka rättigheter och 

skyldigheter som gäller (Skolverket, 2016a). Att vuxna behöver finnas i närheten av 

barns lek lyfter Granberg (2000) som viktigt för bekräftelse, samförstånd och för att 

vara någon som barnen kan tanka trygghet hos. Någon som helt enkelt bara är 

tillgänglig. Förskolläraren behöver inte alltid vara delaktig fysiskt, men vara inom 

räckhåll för just denna trygghet. Johansson (2011) lyfter vikten av förskollärarens 

närvaro som viktig för att kunna samtala med barnen och benämna det som sker. I 

samtalet och språket stärks barnets självkänsla, vilket leder till att barn får mod att 

uttrycka sig (ibid.). Niss och Söderström (2006) skriver att forskning pekar på att det 

mest avgörande för en positiv utveckling hos barnet är att det finns ett gynnsamt 

samspel mellan barnet och de vuxna i dess närhet. Öhman (2008) argumenterar för hur 

verksamma i förskolan långsiktigt arbetar med de värden som finns i förskolans 

styrdokument. I det arbetet handlar det till stor del om att kunna granska sig själv och 

sitt arbetssätt för att genom reflektion kunna förändra och utveckla sitt yrkesutövande. 

Detta reflekterande och denna självgranskning menar författaren bidrar till att man ser 

saker ur andra perspektiv (ibid.) 

2.4 Utomhuspedagogik 

Szczepanski (2007) redogör för utomhuspedagogik ur ett historiskt perspektiv och 

beskriver hur lärandet förr dekontextualiserades genom att separera elever från 

verklighet. Vidare diskuteras hur barn, och vuxna, behöver öka fysisk kontakt med 

naturen. Genom att flytta ut lärandesituationerna utomhus kan lärande fördjupas menar 

författaren. Vidare redogör han för att de didaktiska frågorna var, vad, när, hur samt 

varför ska vara centrala inom det utomhuspedagogiska arbetet. Att bedriva 

utomhuspedagogik kräver en del av den som undervisar och hen behöver ha goda 

kunskaper om miljön och det som undervisas. Det krävs bland annat kunskap om 

växter, djur, årstider och dess olika väderskiftningar, om människans historia samt 

förmåga att tolka och kommunicera kunskap i landskapet samt förmåga att hantera 

grupp i förhållande till väderlek (ibid.). 

Ohlsson (2015) beskriver hur många verksamma i förskolan är utomhus med 

barngruppen med motiveringen att det är hälsosamt och att de upplever att barnen har 

roligt utomhus. Det som författaren dock betonar är ett mer medvetet arbetssätt som 

strävar efter att nå målen i utevistelsen. Utomhuspedagogik är ett perspektiv som 

innebär att för att lära sig något behöver man uppleva saker i sitt rätta sammanhang. 

Detta betyder för utomhuspedagogiken att flytta ut lärandet till ”[…]…samhällsliv, 

natur- och kulturlandskap…[…]” (Ohlsson, 2015:11). Det behöver även ske en 

växelverkan mellan teori och praktik samt att platsen har betydelse (ibid.). Sandell 

(2011) lyfter den vuxnes ansvar för att anpassa utevistelsen utefter de förutsättningar 

som råder gällande till exempel årstid, väder och vind för goda förutsättningar samt att 



  
 

8 

en medvetenhet kring naturnära lärande ska kunna uppstå. Vidare beskriver även 

Sandell (2011) vikten av ta tillvara de tillfällen för lärande som uppstår i dess naturliga 

sammanhang. Genom att uppleva både med kropp och intellekt skapas goda 

pedagogiska förutsättningar för lärande. Brügge (2011) lyfter fram vikten av att anpassa 

kläder efter väder så att barnen får bästa förutsättningar för att trivas i utemiljön.  
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3 Tidigare forskning  
Blanchet-Cohen och Elliot  (2011) redogör i sin rapport för hur barns uttryck får vara 

utgångspunkt i formandet av förskolans utomhusmiljö. Studien genomfördes på fyra 

olika förskolor i Kanada under en tidsperiod på ett år, där metoden var en kombination 

av observationer av barnen i utomhusmiljön, samt diskussioner och intervjuer med de 

verksamma pedagogerna. Gemensamt för de deltagande förskolorna var att deras 

utomhusmiljö fanns i naturmiljö och de traditionella lekredskapen (klätterställningar, 

gungor) reducerades eller plockades bort, för att barnen skulle kunna uppleva, utforska 

och leka i naturliga miljöer. Utomhus finns det enligt Blanchet-Cohen och Elliot (2011) 

fler möjligheter för barn att röra sig obegränsat, jämfört med inomhus. Utomhus får 

barnen direkt kunskap när de bland annat tränar sina sociala färdigheter. En viktig 

förutsättning för att lärande ska kunna ske är att förskollärare har kunskap om 

utomhusmiljöns möjligheter. Om inte dessa möjligheter finns, riskeras att dessa 

aktiviteter värderas lägre av förskollärarna (ibid.). Blanchet-Cohen och Elliot (2011) 

finner i sin studie att barn spenderar många timmar i förskolans verksamhet och menar 

att med det i åtanke behövs möjlighet att engageras i och påverka miljöns utformning. 

Genom att delta i och observera barns företeelser i utomhusmiljön synliggörs flera 

aspekter av möjligheter till förändringar, efter barns perspektiv (ibid.). 

 

 

3.1 Naturbaserade förskolor  

I USA har naturbaserade förskolor en historia som sträcker sig till 1967 då den först 

utomhusförskolan startades. Det dröjde nio år till den andra startade och ytterligare fem 

år till den tredje startade (Larimore, 2014). Under 2000-talet skedde en ökning av 

skolformen i landet och år 2010 fanns det ett tjugotal registrerade naturförskolor i USA. 

”Cedarsong”, en så kallad forest kindergarten, påstår sig vara den första av sitt slag i 

USA med start 2007. Det var då en ny skolform i USA, men i Europa etablerades den 

redan under 1990-talet. En definition av naturebased preschool (=naturbaserad förskola) 

enligt författarna, är en förskola som har naturen som röd tråd och central del i 

undervisningen. Skolformen är för barn mellan 3-5 år och tiden som spenderas utomhus 

är 25-50 procent av dagen. Karaktäristiskt för naturebased preschools är inte endast hur 

stor plats naturen får ta i undervisningen, utan även dess viktiga del i läroplanen samt 

hur naturen ”tas med in” och är en lika stor del av undervisningen inne som ute. Det är 

viktigt att de som undervisar har relevant utbildning men ska även ha goda kunskaper 

och erfarenheter om miljöundervisning. En tredje definition av begreppet är att 

undervisningen ska genomsyras av mål som syftar till barns utveckling men även 

värden om miljön och dess betydelse för hållbar utveckling (ibid.). 

 

Larimore (2014) beskriver Forest preschool som en liknande utbildningsform men som 

tar plats i naturen med få, eller ingen, möjlighet till inomhusmiljö. Barn i en sådan 

förskolekontext spenderar 70-100 procent av sin tid utomhus. Andra namn på en sådan 

här form av förskola kan även vara “Waldkindergartens” eller “nature kindergartens” 

enligt författarna. Forest school är en förlängning av förskolan och grundtanken är att 

kontinuerligt besöka samma plats för att skapa sig en relation till den. Dessa tillfällen 

varierar, men skiftar från 6 veckor till 10 veckor och en halv eller hel dag åt gången. I 

“forest preschool” är åldersspannet mer utbrett och kan gå längre upp i åldrarna än 

naturebased preschool. Skillnaden mellan dessa olika skolformer är tillgängligheten till 

inomhusfaciliteter. Likheter visar sig vara tron på värdet av att frekvent få uppleva 

undervisning utomhus, som bedöms främja och stötta barns utveckling för att bygga en 

livslång relation till naturen. Fördelen med att hitta variationer i dessa olika 
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utbildningsformer kan vara att de tar nytta av varandra, för att finna ett gemensamt 

förhållningsätt. Att finna gemensamma nämnare kan bidra till att skapa en bra grund 

och att etablera en professionell utbildning (ibid.). 

 

3.2 Riskfyllda lekar 

Engdahls studie från 2014 har etnografisk ansats, och har genomförts med hjälp av 

observationer på tre olika förskolor under två månader. Aspekter som undersöktes var 

hur barn och andra aktörer samspelade, hur meningserbjudande miljön var samt hur 

samspelet kunde förstås i termer av delaktighet och inflytande (ibid.). Engdahl (2014) 

liksom Blanchet-Cohen och Elliot (2011) påpekar i sina studier att förskollärares egna 

barndomsminnen av lek i utomhusmiljö kan komma att påverka hur de själva tenderar 

att arbeta med förskolans utomhusmiljö. De beskriver hur risktagande för barn idag 

skiljer sig åt nu från förr, och att man nu i större utsträckning vill skydda barn från lekar 

som kan skada. Allt som klassas som riskfyllt kan dock inte elimineras beskriver 

Engdahl (2014) och betonar vikten av barns utforskande för att själv upptäcka och lära 

sig hantera uppkomna situationer som är fysiskt utmanande utefter egen förmåga. En 

del av barnens lek i utemiljön handlar om barns risktagande vilket förskollärare kan 

välja olika förhållningssätt till (ibid). 

 

3.3 Barns val av plats 

Engdahl (2014) beskriver att det finns platser som de flesta barnen föredrar. 

Övergripande för de förskolor som ingår i hennes studie är att sandlådan verkar vara 

mest populär även om placeringen av den verkar spela in på hur attraktiv platsen är. För 

de äldre barnen är skogsdungar och gungområden också av stort intresse. De yngsta 

barnen visar sig i studien ha en tendens att vistas nära förskolans byggnad. Barn som 

deltagit i studien signalerade ett behov av att utomhusmiljön även har platser som 

inbjuder till stillsamma aktiviteter samt möjlighet att vara ifred vid behov. För att 

samtliga barn i förskolan ska finna mening i utomhusmiljön krävs att det erbjuds en 

bredd i utformningen samt att meningsfulla möten med engagerade förskollärare kan 

uppstå (ibid.). 

 

3.4 Förskollärares förhållningssätt till delaktighet och inflytande 

Engdahl (2014) följer Arnérs (2009) förklaringar av begreppen delaktighet och 

inflytande och hävdar att det finns en skillnad i betydelsen av dem. Delaktighet för barn 

handlar om att ta del i beslut som redan fattats, medan inflytande däremot förklaras av 

Arnér (2009) som att barnen ges möjlighet att påverka sin dag i förskolans verksamhet. 

Begreppen är enligt Engdahl (2014) komplexa och förstås olika beroende på 

förskollärares förhållningssätt till dem, och vilka förutsättningar det finns för barn att 

utöva dem. Fortsättningsvis påpekar författaren att förskollärarna inte skiljer på 

begreppen delaktighet och inflytande vilket kan vara problematiskt. Arnér (2009) 

skriver att förskollärare kan tillrättavisa barn genom att använda bestraffningar eller 

höja rösten när barnen agerar på ett sätt som enligt förskolläraren inte är acceptabelt. 

Detta kan bero på deras egna erfarenheter som barn, stress samt ett förhållningssätt i 

personalgruppen där makten ligger i de vuxnas händer (ibid.). Arnér beskriver vidare att 

förskollärare tenderar att säga nej om barnen kommer med önskemål speciellt i de fall 

det kan leda till extra arbete för kollegor vilket minskar möjligheten till deltagande och 

inflytande samt ett positivt samspel (ibid.). Förskollärares förhållningssätt till 

delaktighet och inflytande i utemiljön är komplext. I dokumentation och analys av 

förskolans verksamhet kan flera olika perspektiv väljas för att tolka det som sker (Arnèr, 

2009). Vidare beskriver hon att perspektivtagande utgör grunden för förståelse och 
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kommunikation människor emellan. Genom att observera och kommunicera med 

barnen kan man få syn på deras perspektiv vilket i undersökningar visat sig ha andra 

fokus och intresseområden än det som vuxna beskriver som barnperspektiv (Arnèr, 

2009). 

 

Sturges (2015) genomförde en etnografisk studie i (det som i Sverige benämns som) 

privat, föräldrakooperativ förskola i Australien, med ambition att undersöka hur och när 

barn får möjlighet till delaktighet och inflytande. Resultatet visade att de vuxna var 

konsekvent tillgängliga för barnen och uppmuntrade dem till att fatta egna beslut. Barns 

möjlighet till beslutsfattande och inflytande visade sig vara likartade i inomhusmiljön, 

som i utomhusmiljön, som erbjöd ett stort utbud av variation i lekmiljöer. Det är, för de 

vuxna i studien, viktigt att skapa meningsfulla och positiva relationer med barnen, då 

samhörighet leder till att barnen deltar i beslutsfattande (ibid). 

 

3.5 Utemiljöns tillgänglighet för barn i olika åldrar 

Engdahl (2014) betonar att barns ålder och fysiska storlek visar sig spela en relativt 

avgörande roll i hur stort inflytande man har. Det kan till exempel gälla vilken 

rörelseförmåga du har i förhållande till hur stort/högt någonting är, vilket leder till en 

form av begränsning. Engdahl (2014) diskuterar därför barns behov av variation i utbud 

av utomhusmiljön och att fysisk miljö, material som finns samt barns individuella 

förutsättningar kan bidra till i vilken utsträckning de blir delaktiga. Följden av detta kan 

bli att barn har olika förutsättningar för tillgången till socialt sammanhang i utemiljön 

(ibid.). Alla barn kan vara delaktiga och påverka miljön menar Blanchet-Cohen och 

Elliot (2011) och beskriver hur olika barn, beroende på ålder, görs delaktiga. De äldre 

barnen deltar i form av dialoger och de yngre barnen gör det med hjälp av 

kroppsspråket. Delaktighet i form av kroppsspråk diskuterar även Engdahl (2014) som 

beskriver att barn kan signalera vad de tycker och tänker och att detta är en form av 

delaktighet. 

 

3.6 Delaktighet och inflytande i förskolan 

Förskollärares gemensamma förhållningssätt gällande till exempel barnsyn gynnar 

samspelet med barngruppen visar resultatet på i en etnografisk studie genomförd av 

Dolk (2013). Hon framhäver dock att ett gemensamt förhållningssätt ofta handlar om 

rutinsituationer, vilket istället tenderar att begränsa samspelet med barnen och en känsla 

av att förskollärarna står enade i frågor som rör verksamhetens innehåll. Förskollärarna 

fokuserar på konsekvens och samförstånd som viktigt för samarbetet vilket begränsar 

utrymmet för att det ska uppstå situationer där samspelet mellan barn och förskollärare 

leder till improvisation och nytänkande (ibid.). Engdahl (2014) belyser att förskollärare, 

även om de intar en självkritisk syn på sitt förhållningssätt, riskerar att hamna i 

situationer där barns möjligheter till delaktighet och inflytande begränsas. 

Johansson (2011) genomförde en undersökning i förskolor med syftet att undersöka 

komplexiteten i den pedagogiska verksamheten, samt att synliggöra läroplanens 

intentioner i förhållande till ny forskning. I en kombination av kvantitativ metod, såsom 

enkäter samt kvalitativ genom observationer och intervjuer, kunde författaren beskriva 

det komplexa i att utgå från den enskilda individen samtidigt som gruppens bästa är i 

fokus. Genom att vara nära barnen kan leken följas för att se hur den utvecklas och 

därav försöka se till allas bästa. Barn försvarar ofta lekens rätt medan förskollärare har 

en djupt rotad tradition att sträva efter allas rätt att delta i leken. Denna strävan kan dock 

ha motsatt effekt om barnet som “tvingas” in i leken ändå utesluts av de andra barnen 

(ibid). Engdahl (2014) beskriver att barn tillfälligt utesluts ur en pågående lek eller 
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samvaro trots att förskollärare eftersträvar att miljön ska vara trygg och inkluderande, 

där samspel, inflytande och delaktighet råder. Författaren beskriver vidare att barnen 

överlag har goda förutsättningar för inflytande i utomhusmiljön (ibid.). 

 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
De teoretiska begrepp som ligger som stöd i denna studie är barnperspektiv och barns 

perspektiv. Det finns en signifikant skillnad i begreppen som bör klargöras. Svenning 

(2011) menar att skillnaden mellan dessa är att barnperspektiv handlar om hur bland 

annat vuxnas kunskaper och upplevelser bidrar till deras agerande med barnen. Det vill 

säga att de vuxna handlar utefter vad de tror är bäst för barnen, baserat på tidigare 

erfarenheter. Barns perspektiv å andra sidan handlar om det som barnet ser ur sitt eget 

perspektiv, baserat på dess egna erfarenheter. Detta är enligt Svenning (2011) och 

Johansson (2011) ett perspektiv som är omöjligt för en vuxen att ta, men att vi absolut 

kan närma oss det och försöka att förstå det, utan att göra en tolkning av det. Vi 

behöver, så att säga se det i ett sammanhang i relation till andra individer (ibid.). 

Liknande beskrivs av Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) som menar 

att observationer av barns agerande och deras samspel kan leda till en möjlighet att 

förstå barns egen uppfattning av sin omvärld. De beskriver även att det är svårt att veta 

om barn egentligen upplever det som deras kroppsspråk och ansiktsuttryck visar. De 

menar vidare att grunden för att kunna närma sig barns perspektiv behöver utgöras av 

ett barnperspektiv som bottnar i vuxnas tolkningar och uppfattningar av det barn erfar 

(ibid.). Johansson (2011) säger att om förskolepersonal strävar efter ett arbetssätt som 

genomsyras av närmande av barns perspektiv, då kan barnet bli “aktör i lärandet” 

(Johansson, 2011:220).  

 

Förskollärare beskriver att tidsbrist påverkar hur en dag på förskolan utformas (Arnèr, 

2009). Något av det som prioriteras lägst är samtal och lek med barnen. Demokrati och 

inflytande är också begrepp som får ta plats i verksamheten när “det finns tid över” 

vilket i förskollärarnas berättelser framkommer vara sällsynt. En rapport genomförd av 

Johansson (2003) diskuterar begreppet barns perspektiv, för att problematisera och 

synliggöra vad det betyder för förskolans praktik. Kan verksamma i förskolan verkligen 

förstå barns perspektiv, och hur synliggörs det i arbetet? Johansson (2011) skriver att 

det inte är möjligt att helt kunna förstå det någon annan upplever, tänker och känner, då 

vi inte har tillgång till allt. Det finns olika arbets- och förhållningssätt vi kan inta för att 

försöka närma oss barns perspektiv. Det kan vi göra ur ett perspektiv som Johansson 

benämner som ”barn som medmänniskor” (ibid., 2011:60). Genom att agera utefter 

detta tema, som är ett av tre enligt Johansson (2011), och med ”närvaro, närhet, 

sensitivitet och respekt” (ibid.) kombinerat med tid så finns goda förutsättning för 

tillgång till barns livsvärld. Det handlar om att tillvarata det som barnen ger uttryck för, 

vilket i sig kan leda till att barn tillåts styra och forma verksamheten. Pedagogers 

barnsyn kan enligt författaren vara uppdelat i tre teman; barn som medmänniskor 

(vuxna strävar efter att möta barnen som medmänniskor), vuxna vet bättre (vuxna 

agerar över huvudet på barn) samt barn som irrationella (vuxna arbetar med att hindra 

och begränsa barns agerande) (ibid.). 

Vi vill därmed med dessa begrepp synliggöra och diskutera vilka pedagogiska 

möjligheter utemiljön har beroende på vilket perspektiv förskollärare väljer att ha i tal 

om den. 
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5 Metod 
Denna studie består av en metaanalys. Metaanalys förklaras av Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) som en variant av systematisk litteraturstudie. Styrkan 

med denna metod finns enligt författarna i den metodik som används och att resultat 

från flera studier i en metaanalys brukar ha högt bevisvärde. Vidare redogörs för att 

metoden endast bör användas om de artiklar eller forskning som används, i vårt fall 

tidigare studentuppsatser, behandlar samma hypotes eller datainsamlingsmetod (Ibid). 

Den här studien är en kvalitativ metaanalys. Kvalitativ metod syftar till att beskriva 

egenskaper av olika fenomen, på ett förutsättningslöst sätt där data är utgångspunkt 

(Dimenäs, 2007 ; Eriksson Barajas m.fl., 2013). Eftersom det redan från start visade sig 

att det vi ville belysa redan fanns väl representerat i tidigare examensarbeten bestämde 

vi oss för att göra en litteraturstudie. Eriksson Barajas m.fl. (2013) förklarar att en 

systematisk litteraturstudie definieras “...som att den strävar efter att heltäckande 

identifiera, bedöma och syntetisera alla relevanta studier inom ett givet ämne” (ibid., 

2013:28). I studien är det inte rimligt att undersöka alla relevanta studier, då tiden är 

begränsad. I en småskalig studie beskriver Denscombe (2013) att urvalet är mellan 5 

och 30, vilket är snarlikt antalet undersökta uppsatser i denna studie. Genom att utföra 

en metaanalys eftersträvades att få se nya samband kopplat till syftet. Detta med 

ambitionen att det heuretiska värdet kommer öka. Eriksson Barajas m.fl. (2013) 

beskriver det heuristiska värdet som viktigt för att bedöma kvaliteten på kvalitativa 

studier. Förhoppningen är att denna analys ska leda till det som Eriksson Barajas m.fl. 

(2013) beskriver som en ny syn på verkligheten och ett kunskapstillskott som 

förhoppningsvis kan utveckla förskolans verksamhet. De frågor som skulle undersökas 

fanns redan representerade i undersökningar därför genomfördes en sammanställning av 

tidigare utförda studentuppsatser. Det arbete som genomfördes innebar en kombination 

av kvantitativ ansats och kvalitativa inslag. När studiernas resultat sammanställdes 

genomfördes ett arbete baserat på statistik och mängd. För att kunna analysera vidare 

har en kategorisering skett av det som framkom i studierna, vilket ger det kvalitativa 

inslaget. 

 

5.1 Sökprocess 

I följande stycke redogörs det för sökord, datainsamling, urval, genomförande samt 

bearbetning av data. Sökprocessen avslutas med en redogörelse av etiska överväganden. 

 

5.1.1 Sökord 

Här presenteras de sökord som använts vid sökningar efter uppsatser som är relevanta 

för vårt urval: förskola, utomhusmiljö, delaktighet, inflytande, förskollärare, 

utomhuspedagogik. 

 

5.1.2 Datainsamling/urval och genomförande 

Data samlades in genom att söka efter studentuppsatser i uppsök.se. Uppsatser som i 

rubriken och sammanfattningen stämde överens med vårt syfte och frågeställning. I 

processen har de sökstrategier och steg som Eriksson Barajas m.fl. (2013) sammanfattar 

följts. Vid första steget identifierades intresseområdet, förskollärares beskrivning av 

utomhusmiljöns pedagogiska betydelse. Därefter, vid andra steget, valdes kriterier, 

dessa var tidsspektra för uppsatserna samt att studierna var genomförda med svenska 

som språk. Eriksson Barajas m.fl. (2013) beskriver forskning som färskvara vilket 

föranlett en avgränsning av studentuppsatser från 2016 till 2018, för att få så aktuell 
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information som möjligt. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) reviderades senast 

2016 vilket var en faktor utöver att forskningen skulle vara så aktuell som möjligt. Då 

detta endast är en småskalig studie användes ett subjektivt urval. Denscombe (2016) 

beskriver att subjektivt urval består av två kriterier när man handplockar för sin 

undersökning, vilka är ämnets eller teorins relevans samt kunskap eller erfarenhet om 

ämnet. För att hitta studentuppsatser som belyser utomhusmiljöns pedagogiska 

betydelse provades olika kombinationer av sökord, för att säkerställa att potentiellt 

underlag till studien inte missades. En utmaning visade sig som väntat vara att hitta 

uppsatser som innehöll ett resultat där barns delaktighet och inflytande behandlades, 

speciellt i kombination med verksamhet som bedrivs i utomhusmiljö. En kombination 

av termerna förskola och förskollärare användes för att bredda utbud av empiri. 

Utomhusmiljö kompletterades med utomhuspedagogik. Begreppet utomhuspedagogik 

är i sig är inte studiens fokus men genom att använda det i sökningarna var 

förhoppningen att fler uppsatser innehållande delaktighet och inflytande kopplat till 

pedagogisk betydelse och utomhusmiljö skulle visa sig. Vid valet av uppsatser 

upplevdes att det var viktigt att läsa så många som möjligt för att få en bredare bild av 

fenomenet “förskollärares beskrivning om utomhusmiljöns pedagogiska betydelse”. 

Lantz (2014:108) diskuterar storleken på urval och menar att ju större urval desto bättre 

resultat. Något som Eriksson Barajas m.fl. (2013) redogör för är sekventiellt urval i 

kvalitativa ansatser, vilket efterföljdes i vårt urval. Dimenäs (2007) förklarar att vid 

litteraturstudier undersöks och jämförs flera källor för att därefter leta efter mönster. Det 

tredje steget berör vilka databaser som är lämpliga. Eftersom Uppsök.se tillhandahåller 

studentuppsatser från samtliga svenska universitet till skillnad från till exempel 

Divaportalen och därför förväntades ge ett större utbud är det den som använts. Efter 

sökningarna fanns en total på 159 uppsatser. En upprepad läsning av samtliga 159 

uppsatsers abstract genomfördes för att kunna se om minst två till tre av sökorden fanns 

med, samt om metoden var kvalitativ. Relevanta uppsatser, med 

abstract/sammanfattning som passade studiens syfte och frågeställningar, valdes ut och 

granskades. I resultatet framkom 17 uppsatser och för att urvalet skulle bli mer 

begränsat valdes enbart uppsatser som innehöll kvalitativ metod med intervju som 

redskap och enbart med förskollärare, vilket resulterade i 10 uppsatser. Det sjätte och 

sista steget är det mest omfattande, vilket innebär att läsa hela uppsatserna för att kunna 

göra en kvalitetsvärdering (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). 

 

5.1.3 Bearbetning av data 

Det slutgiltiga urvalet, efter avgränsningar, resulterade i 10 stycken uppsatser som alla 

är skrivna på grundnivå. De studentuppsatser som granskats är redogjorda för i 

tabellform. I bearbetningen av data behöver databasen som använts för sökningar 

presenteras, samt redovisa studentuppsatsernas design, författare och område. Allt görs 

enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms artikelpresentation (2013). Vid 

upprepade läsningar av uppsatserna har bearbetningen konsekvent utgått från syfte och 

frågeställningar. Efter en sammanställning av studentuppsatserna har det genomförts en 

kategorisering av resultatet för att identifierade fynd ska kunna synliggöras. De 

kategorier som redogörs för i resultatet behandlar barns lärande i utemiljön, delaktighet 

och inflytande i utemiljön, förskollärarens roll samt annat som funnits relevant i 

förhållande till syftet, vilket visat sig vara dokumentation som verktyg. I resultat och 

analys genomfördes det som Eriksson Barajas m.fl. nämner som “metasyntes” 

(2013:167), vilket görs i en kvalitativ studie om det som undersöks är likadant i alla 

uppsatser, samt att datainsamlings- och analysmetoder är likartade (ibid.). 
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5.1.4 Etiska överväganden  

Eriksson Barajas m.fl. (2013) redogör för tre viktiga krav som ska beaktas vid en 

systematisk litteraturstudie. Det första kravet är att valda och granskade 

studentuppsatser måste ha granskats av etisk kommitté. Vi genomför en granskning för 

att säkerställa att noggranna etiska överväganden gjorts av författarna till varje enskild 

studentuppsats. Respondenter, informanter och förskolor som deltagit i 

studentuppsatserna ska ha fått tydlig information om vilka etiska överväganden som 

gjorts enligt Vetenskapsrådet (2002). Dessa fyra är: 

 

- Informationskravet, vilket innebär att alla deltagande i studien ska ha blivit 

informerade om syftet med deras deltagande. Det ska informeras att deltagandet 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

- Samtyckeskravet, innebär att deltagarna i studien ska ha givit sitt samtycke till 

att delta i studien. 

- Konfidentialitetskravet omfattar tystnadsplikt och innebär att alla deltagare bör 

underteckna just en sådan för att skydda etiskt känsliga uppgifter. 

- Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter i studien är enbart till 

forskningsändamål och får ej användas i annat syfte (ibid.). 

Det andra kravet enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) är att alla uppsatser ska redovisas, 

samt att de ska arkiveras säkert. Det tredje kravet är att redogöra för alla resultat, både 

de resultat som stödjer respektive inte stödjer vår åsikt. 

 

5.1.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Validitet i studier handlar om att det som var avsett att mätas är det som visar sig vara 

mätt (Allwood 2017; Denscombe 2016). Trovärdighet skapades i undersökningen 

genom att forskare skulle kunna återvända till den data vi sökt, för att kontrollera 

fynden. Enligt Allwood (2017:170) och Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013) bygger en studies externa validitet på om resultatet kan leda till slutsatser som 

kan appliceras i en kontext utanför studiens omfång, vidare redogör Eriksson Barajas m 

fl. (2013) att en kombination av kvalitativa och kvantitativa studier ökar 

tillförlitligheten. Studien innefattar endast kvalitativa studentuppsatser, vilket medför en 

risk för mindre tillförlitlighet. Enligt Allwood (2017) ska forskaren kontrollera att det 

material som presenteras svarar på forskningsfrågan. Under arbetets gång måste 

materialet kontrolleras att sammanställningar och slutsatser är relevanta och trovärdiga. 

Denscombe (2016) lyfter vikten av att empirin är relevant för forskningsfrågan, vilket 

medförde en noggrannhet vid fastslagning av vilka studier som till slut skulle ingå i 

urvalet. I studien har tillförlitlighet skapats genom att noggrant redogöra för 

undersökningens samtliga steg samt argumentation för de val som gjorts. I arbetet med 

att sammanställa resultatet av tidigare genomförda studentuppsatser var målet att 

genomföra detta så objektivt som möjligt. En medvetenhet om att en kvalitativ studie av 

detta slag påverkas av oss eftersom vi oundvikligt ser på den data vi väljer ur ett eget 

perspektiv baserat på den erfarenhet och kunskap vi bär med oss in i projektet 

(Denscombe, 2016). 

 

5.1.6 Metoddiskussion 

Målsättningen med studien är att ge vår yrkesutövning förbättrade förutsättningar 

genom nya insikter och fördjupad kunskap. Detta beskriver Allwood (2017) som 

tillämpad forskning. Enligt förskolans läroplan är ett av våra uppdrag att utveckla 
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förskolans verksamhet för att höja kvaliteten (Skolverket, 2016a). Trots sin 

småskalighet är vår förhoppning att vi utomhus höjer kvaliteten på den verksamhet som 

erbjuds barnen. Detta genom att kunskapsnivån höjs hos de förskollärare som läser den 

sammanställda metaanalysen.  I och med att vi valt att genomföra en metaanalys där 

flera uppsatser granskas breddas underlaget och antalet respondenter. Förhoppningen är 

att förskolans utomhusmiljö kommer användas på ett mer kreativt sätt vilket kan leda 

till ökat inflytande och delaktighet för barnen, vilket på sikt skulle kunna leda till 

ökande lärandesituationer i förskolans verksamhet. 

I sökningarna var målet att hitta uppsatser med kvalitativ metod samt att hitta uppsatser 

som var så nya som möjligt för att få en så uppdaterad syn som möjligt på förskolan 

idag. Det hade varit en fördel om det hade gått att hitta 10 uppsatser med intervju och 

observation som kombinerade verktyg. Detta för att respondenter i intervjuer skulle 

kunna svara så som de tror att den som intervjuar förväntar sig. Risken finns att även 

observationer skulle visa en bild som inte stämmer överens med hur en “vanlig dag” ser 

ut men kanske inte lika stor som vid intervjufrågor. Vid en kombination av dessa 

verktyg skulle dessutom följdfrågor kunna ställas till respondenterna i de fall 

observationerna görs efter intervjuerna. Det skulle kunna leda till intressanta 

diskussioner och slutsatser.   

 

I metaanalysen var det ett aktivt val att de intervjuade skulle vara yrkesaktiva i 

förskolan samt att de skulle vara utbildade förskollärare. Genom ett omformulerat syfte 

samt frågeställningar skulle det vara intressant att byta perspektiv och undersöka vad 

barnen själva skulle uttrycka om sin utomhusvistelse. Vilken roll förskollärare har i den, 

om de har delaktighet och inflytande (eller om de får “bestämma”) samt om de upplever 

att de kan lära sig något när de är i utomhusmiljö. 
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6 Resultat och analys 
I resultat och analys presenteras studiens resultat. Inledningsvis presenteras tabeller med 

de träffar som framkom i sökningar efter uppsatser i databaser. Därefter kommer en 

sammanfattning på de uppsatser som till slut blev studiens urval, följt av ett 

resultatavsnitt. Avslutningsvis besvaras studiens frågeställningar utifrån analysen som 

gjorts vid granskning av studentuppsatserna. Resultatet har bearbetats och delats upp 

efter fyra huvudområden som kunnat urskiljas i analysen. Huvudområden är: lärande i 

utemiljön, delaktighet och inflytande i utemiljön, förskolepersonalen och övriga fynd. 

Resultatet kommer avslutas med en sammanfattande analys. 

 

Flest träffar framkom i första sökningen med förskola + utomhusmiljö (87 stycken). 

Därefter kom förskollärare + utomhuspedagogik (78 stycken). Färst träffar hade sista 

sökningen förskollärare + utomhusmiljö (39 stycken). I genomgången av träffarna 

framkom det att flera av uppsatserna representerades i två eller flera av sökningarna 

vilket har lett till att den totala mängden uppsatser är färre än den totala mängden träffar 

i de tre sökningarna. När samtliga uppsatser ställts samman gick vi igenom dem för att 

hitta de som bäst stämde överens med valt syfte och formulerade forskningsfrågor samt 

att barns inflytande och delaktighet behandlades. 

 

6.1 Redovisning av uppsatser 

I denna del kommer vi att redovisa de uppsatser vi har funnit vid våra sökningar. 

Inledningsvis redogör vi för fynd från våra sökningar i tabellform, följt av utvalda 

uppsatser i sammanfattning. 

 
Tabell 6-1: Resultat av sökningar i uppsök.se 180803. (I= intervju, 0= observation) 

 
Antal 
träffar 

Pedagogisk 
betydelse 

Delaktighet 
& inflytande 

Pedagogens 
delaktighet 

I  O I+O Övriga 
metoder 

Urval 

Förskola + 

utomhusmiljö 

87 56 5 30 36 10 14 5 8 

Förskollärare + 
utomhuspedagogik 

78 68 26 48 60 2 7 2 26 

Förskollärare + 
Utomhusmiljö 

39 29 10 16 28 1 4 4 10 

OBS. Utöver antal träffar och metod i uppsatserna redogörs det i tabellen även för utfall kopplat till denna studies frågeställningar. 

Samtliga tre sökningar gav totalt 87+78+39 uppsatser vilket tabell 1 visar. I sökningarna förekommer det dock dubbletter. Det vill 
säga att det totala antalet träffar i de tre sökningarna inte stämmer överens med det totala antal uppsatser som representerar våra 

sökningar. Detta innebär att de 204 uppsatserna i de tre sökningarna i själva verket blev 159 när dubbletterna räknades bort.  
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Tabell 6-2: Resultat av urvalsprocess 

Författare Titel Årtal Vald 

Ahlgren-Wallin & Allhage Om vi inte går ut blir vi gnälliga : en studie om utevistelse på förskolans gård 2018 Nej 

Alsäter & Rådefeldt Mycket mer än att bara vara ut” : En didaktisk studie om förskollärares arbetssätt 
med utomhuspedagogik i närmiljön 

2017 Ja 

Axelsson & Mellesmo Hur barns fria lek formas av utomhus- respektive inomhusmiljön. : En inblick i två 
förskolors verksamheter 

2013 Nej 

Bengtsson Samspel i utomhusmiljön : Förskollärares åsikter om vad som påverkar samspel 2015 Nej 

Bernström & Nystedt Det är lättare att liksom lära sig om vissa saker ute för att det finns där: En kvalitativ 

studie om hur pedagoger ser på barns lärande utomhus 

2017 Ja  

Boson & Viktor  Rummet utan fyra väggar: - en fenomenografisk studie om sex förskollärares 

uppfattningar om förskolegårdens betydelse för barns motoriska utveckling 

2014 Nej 

Ekelund & Karlsson Är utomhus barnens arena? : En studie om några förskollärares uppfattning av 

utomhuspedagogik som pedagogisk arena för barns lärande 

2011 Nej 

Eriksson & Johansson Uterummets vara eller inte vara : om förskolors utomhusvistelse 2007 Nej 

Eriksson & Larsson Skogen har ju hundra språk! : En studie om barns möte med litteracitet i Ur och 

Skurförskolor ur ett lärarperspektiv 

2010 Nej 

Hjalmarsson & 

Timmermann 

Att göra barns röster hörda! : En fenomenografisk studie om barns uppfattningar av 

förskolans rörelseaktiviteter och av sitt inflytande när det gäller rörelse i förskolan 

2016 Nej 

Holmström & Wallgren Förskolepedagogers uppfattning om barns delaktighet vid utomhusvistelse 2018 Ja  

Högberg & Renström  Skogen som pedagogisk miljö : Fem förskollärares motiv till att använda sig av 
skogen i förskolans verksamhet 

2016 Ja  

Höglander Förskolebarns inflytande i utomhusmiljön : -för de har väl ett inflytande?  2015 Nej 

Ibbinger & Carlsson Allt man gör inne kan man egentligen göra ute : En intervjustudie om förskollärares 

syn på didaktiskt arbete med utomhuspedagogik och barns lärande utomhus. 

2010 Nej 

Johansson & Francke En studie om hur förskollärare arbetar med pedagogiska aktiviteter i utomhusmiljön. 2017 Nej 

Karlsson & Tuori Matematik i förskolan : En studie om hur utemiljön tillvaratas för att främja barns 

lärande i matematik 

2011 Nej 

Kjellsson & Manhammar Utomhuspedagogik i förskolan– från tanke till handling 2007 Nej 

Källmalm I Ur och Skur förskolors utomhusmiljöer- en kvalitativ studie om miljöns påverkan på 
det pedagogiska arbetet  

2018 Nej  

Lindberg & Olsson Hur kan vi gå vidare? : Dokumentation, utvärdering och uppföljning av 
utomhuspedagogik i förskolan 

2017 Ja 

Lindroth Bergendahl & 

Signal 

Utomhuspedagogik som profil- en medveten tanke eller utevistelse 2014 Nej 

Lundqvist & Persson  Lärande utomhus : Förskollärares upplevelser av barns lärande och utveckling med 

fokus på utomhuspedagogik 

2017 Ja 

Malmström & Raisi- 

Lundström 

Barns inflytande i två kommunikationsförskolor 2013 Nej 

Mrso & Brankovic Barns motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljöer : En kvalitativ studie om 

förskollärares syn på barns motoriska utveckling i utomhusmiljö och deras 
möjligheter att tillgodose detta 

2017 Ja  

Mundt-Petersén & Wallén  Upplevelser, det tror jag är viktigt 2017 Ja  
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Mörberg & Öhling  Allting inne går att ta ut, men allting ute går inte att ta in! : En studie om 

förskollärares syn på utomhusmiljön som lärmiljö. 

2014 Ja 

Nilsson & Warg Förskolans systematiska kvalitetsarbete : Uppfattningar och arbetssätt hos 

förskollärare och förskolechefer 

2016 Nej 

Nordh & Gårdhagen- 

Widelund 

Utomhuspedagogik i förskolan : Fem förskollärares resonemang om 

utomhuspedagogik 

2013 Nej 

Nyberg & Manni Alleman på däck! : Könsroller konstrueras i leken 2016 Nej 

Olsson, Larsson & 

Lindblom 

Den mobila förskolan : en studie om de didaktiska överväganden som sker i den 

mobila miljön 

2016 Nej 

Roponen Förskollärarnas och barnens uppfattningar om lärande och kunskaper i förskolor 

med utomhuspedagogisk profil 

2012 Nej 

Skogbäck & Redin Utomhuspedagogik i förskolan. En intervjustudie med fyra förskollärare 2013 Nej 

Skogström, Ivarsson & 

Björklund 

Utomhuspedagogiskt arbete inom förskolan  2014 Nej 

Snecker & Jensen Skolgården - en pedagogisk resurs?: En studie om hur två arbetslag använder 

skolgården som komplement till klassrummet i undervisningen 

2005 Nej 

Westman & Örstadius Det man gör med kroppen fastnar i knoppen: En kvalitativ intervjustudie om 

förskolans läroplans förverkligande i en utomhusmiljö 

2017 Ja 

Ovan redogör vi för uppsatser efter första sökningens resultat.  
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Tabell 6-3: Kvalitetsgranskning av de utvalda uppsatserna  

Författare 

och årtal 

Syfte Frågeställningar Metod Urval Etiska 

aspekter 

Inkluderas 

Alsäter & 

Rådefelt 
2017 

Förskollärares syn 

och arbete med 
utomhus-

pedagogik 

Beskrivning utomhuspedagogiskt 

arbetssätt/ påverkansfaktorer/ 
förskollärares funktion 

Semistrukturerad 

intervju 

Bekvämligh

etsurval 

Ja Ja 

Bernström & 

Nystedt 2017 

Förskollärares syn 

på barns lärande 
utomhus 

Arbete med läroplanen utomhus/ för- och 

nackdelar/ hur utnyttjas utomhusmiljön 

Semi-strukturerad 

Intervju 

Strategiskt 

urval 

Ja Ja 

Holmström 

& Wallgren 

2017 

Attityd/ 

Delaktighet/ 

Utomhus 

Förskollärares förhållningssätt/arbetssätt i 

utomhusmiljön 

Semi- 

strukturerad intervju 

Strategiskt 

urval 

Ja Ja 

Högberg & 

Renström 

2016 

Skogen som 

undervisnings-

miljö 

Skäl med skogen som undervisningsmiljö/ 

syn på skog som pedagogisk miljö 

Semi- 

strukturerad intervju 

Målinriktat 

urval 

Ja Ja 

Lindberg & 
Olsson 

2018 

Uppfattning av 
utomhus-

pedagogik 

Beskrivning dokumentation/ 
utvärdering/uppfölj-ning 

utomhusaktiviteter 

Semi- 
strukturerad intervju 

Målstyrt 
urval 

Ja Ja 

Lundqvist & 
Persson 

2017 

Barns lärande och 
utveckling 

utomhus 

Lärande och utveckling 
Arbetssätt 

Möjligheter/begräns-ningar 

Personlig/ 
semistrukturerad 

intervju 

Målstyrt 
urval 

Ja Ja 

Mrso & 

Brankovic 

2017 

Utomhuspedagogi

sk verksamhet 

som betydelse för 

motorisk 

utveckling 

Motorisk utveckling i / utomhus-

pedagogisk betydelse/ faktorer om främjar 

eller hindrar 

Kvalitativ-

semistrukturerad 

intervju 

Subjektivt 

urval 

Ja Ja 

Mundt-
Petersén & 

Wallén 2017 

Förhållnings- och 
arbetssätt med 

naturvetenskap 

Arbete med naturvetenskap/ hur skapa 
barns förståelse för naturvetenskap 

Semistrukturerad 
intervju 

Bekvämligh
etsurval 

Ja Ja 

Mörberg & 
Öhling 

2016 

Utemiljön som 
lärmiljö 

Tal/användning av utemiljön Semistrukturerad 
intervju 

Bekvämligh
etsurval 

Ja Ja 

Westman & 

Örstadius 
2017 

Förverkliga 

läroplan i 
utomhusmiljö 

Beskrivning förverkligande/ut-maningar 

läroplan utomhusmiljö 

Kvalitativ-

semistrukturerad 
intervju 

Metodiskt 

urval 

Ja Ja 

Enligt Eriksson Barajas m.fl. checklista för kvalitativa studier (2013:188ff). 
 

6.1.2 Redovisningar av uppsatser 

Här presenteras uppsatserna kort för att ge en inblick i urvalet. Det är författarnas 

sammanfattning av uppsatserna som används. 

 

Uppsats 1 

Titel: Förskolepedagogers uppfattning om barns delaktighet vid utomhusvistelse 

Författare: Kristoffer Holmström ; Matilda Wallgren  

Årtal: 2017 

Universitet: Högskolan Dalarna 

Sökning: förskollärare+ utomhuspedagogik 

Sammanfattning: 
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Vi vill med detta examensarbete skapa kunskap om förskollärares attityd till delaktighet 

i samband med utomhusvistelse. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer med 

sex förskollärare. Intervjuerna som har genomförts har analyserats utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och frågeställningarna som har använts för att få syn på några 

förskollärares attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen är: hur förhåller sig 

förskollärarna till delaktighet och vid utomhusvistelse samt hur arbetar förskollärarna 

med delaktighet vid utomhusvistelsen? Resultaten från intervjuerna visar att 

förskollärarna till stor del har en gemensam attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen. 

Den gemensamma attityden är att det är förskollärarnas ansvar att skapa möjligheter till 

att barnen är delaktiga i förskolans verksamhet samt att utomhusvistelsen skapar goda 

möjligheter för det. Förskollärarna anser att delaktighet är något som barnen ska 

undervisas i. De ska vidare skapa en gemenskap och trygg miljö där barnen kan få 

möjlighet att uttrycka sig och dela med sig av tankar, idéer och åsikter. Skillnaden 

mellan informanternas attityder var när det gäller nackdelar och fördelar med 

utomhusvistelsen. Alla informanter kunde se fördelar men några såg även nackdelar 

med det. Att barnen kan vara mer fria och skapa mindre grupper att leka i ses av några 

förskollärare som en fördel, eftersom det skapar förutsättning för delaktighet. En 

nackdel med utomhusvistelse är enligt några förskollärare att barnen kan skapa 

exkluderade situationer genom att personalen inte kan uppmärksamma alla situationer. 

 

Uppsats 2 

Titel: ”Det är lättare att liksom lära sig om vissa saker ute för att det finns där” : En 

kvalitativ studie om hur pedagoger ser på barns lärande utomhus 

Författare: Bernström, Sabina ; Nystedt, Josefin   

Årtal: 2017 

Universitet: Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Sökning: Förskollärare + utomhuspedagogik 

Sammanfattning: I denna rapport redovisas hur fyra förskollärare arbetar mot 

läroplanens mål utomhus, vad förskollärarna uppfattar som för- och nackdelar med att 

arbeta mot läroplanens mål utomhus, samt hur de uppfattar att de utnyttjar 

utomhusvistelsen för att arbeta mot läroplanens mål. Syftet med föreliggande studie är 

att undersöka hur pedagoger ser på barns lärande utomhus i en förskolekontext. För att 

få svar på syftet och frågeställningarna har vi använt kvalitativa intervjuer som metod. 

Förskollärarnas utsagor har vi analyserat utifrån pragmatismens filosofiska tradition, 

John Deweys tankar om lärande och undervisning, samt begreppen learning by doing 

och inquiry. Den tidigare forskningen som redovisas i denna rapport tar upp begreppet 

utomhuspedagogik, barns lärande och utveckling utomhus, pedagogers uppfattningar 

om undervisning utomhus samt hälsomässiga och sociala aspekter av utomhusvistelse. I 

flera av respondenternas uttalanden framkommer vikten av autenticitet i lärandet, vilket 

innebär konkreta upplevelser av fenomen i sin rätta miljö. En förklaring till varför detta 

är viktigt är att barnen får en verklighetsanknytning till ämnet så lärprocessen blir 

optimal. Även sinnenas och kroppsrörelsernas betydelse för lärande lyfts fram i 

förskollärarnas exempel på lärande och undervisning utomhus. Vidare lyfter 

förskollärarna vikten av att pedagoger i förskolan är närvarande i barns lek och utgår 

från barns intressen, frågor och funderingar när de arbetar mot läroplanens mål. Några 

av de fördelar förskollärarna uppfattar med att arbeta mot läroplanens mål utomhus är 

att miljön är innehållsrik, barnen utsätts för många sinnesintryck, lärandet blir konkret 

och det sociala samspelet främjas. En utmaning förskollärarna lyfter fram är att barnen 

lättare tappar koncentrationen på vad som är tänkt vid planerade aktiviteter utomhus. 

Förskollärarna är eniga om att det blir mycket fri lek när de är utomhus men de berättar 
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att de har “läroplanen i ryggmärgen” och ofta arbetar mot läroplanens mål spontant i 

barns fria lek. Flera av förskollärarna önskar att de använt utomhusvistelsen i en större 

utsträckning än de gör i dag för att arbeta mot läroplanens mål. 

 

Uppsats 3 

Titel: Hur kan vi gå vidare?- dokumentation, utvärdering och uppföljning av 

utomhuspedagogik i förskolan 

Författare: Emelie Lindberg ; Kristina Olsson  

Årtal: 2018 

Universitet: Högskolan i Borås 

Sökning: förskollärare+ utomhuspedagogik 

Sammanfattning:  

Inledning Denna studie handlar om hur förskollärare arbetar med dokumentation, 

utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik. Den handlar även om hur 

utomhuspedagogiska aktiviteter kan kopplas samman med teori och praktik i förskolans 

verksamhet. 

Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med 

utomhuspedagogik i förskoleverksamheten. 

Metod I denna studie används kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I 

undersökningen intervjuades sju respondenter varav en av dessa var en pilotintervju. 

Resultat Studien visar olika arbetssätt som förskollärarna använder sig av för att 

inkludera dokumentation, utvärdering och uppföljning i utomhuspedagogiska 

aktiviteter. Det framkom även olika förhållningssätt som förskollärarna har i 

utomhuspedagogiken där de kan vara medsökande och tillföra egna kunskaper i 

aktiviteter som kan utveckla barnen. Planering och utvärdering av 

utomhusverksamheten utgör enligt förskollärarna en grund för att utvärdera barns 

inflytande genom att se vart barnen befinner sig och gå vidare därifrån. Planeringen är 

även en viktig del i att se hur verksamheten har formats efter målen och för att utvärdera 

vilken riktning utomhusverksamheten har tagit. Det kollegiala samtalet framträder som 

en möjlighet till att utbyta erfarenheter mellan varandra och därigenom skapa lärande 

för förskollärarna. Lotusdiagram lyfts som ett verktyg vilket kan skapa möjlighet till 

utvärdering genom att förskollärarna med stöd av den kan synliggöra vilka mål som 

inkluderats tillsammans med barnen och i utomhusverksamheten. Uppföljning med 

diagrammet kan göras efter en viss tid då förskollärarna ser hur arbetet med något har 

varit och hur detta sedan kan utvecklas. 

 

Uppsats 4 

Titel: Lärande utomhus- Förskollärares upplevelser av barns lärande och utveckling 

med fokus på utomhuspedagogik 

Författare: Annie Persson ; Hannah Lundqvist 

Årtal: 2017 

Universitet: Linnéuniversitet 

Sökning: förskollärare+ utomhuspedagogik 

Sammanfattning:  

Syftet med studien var att synliggöra förskollärares upplevelser av barns lärande och 

utveckling med fokus på utomhuspedagogik, både på och utanför förskolegården. De 

frågeställningar som låg till grund för studien var, vad upplever förskollärare att barn 

utvecklar och lär sig i utomhuspedagogik? Hur arbetar förskollärare med 

utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten? Vilka möjligheter och begränsningar 

uppfattar förskollärare att det finns med utomhuspedagogik? För att besvara syftet och 

frågeställningar gjordes en kvalitativ undersökning där sex verksamma förskollärare 
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intervjuades. I resultatet synliggjordes att reflektion och återkoppling efter 

utomhusaktiviteter var en betydande aspekt för barns lärande och utveckling i 

utomhuspedagogiken. Det framkom också vilka begränsningar och möjligheter det 

fanns för barns lärande utomhus. Begränsningar som synliggjordes var vädret, 

säkerhetsaspekter, personaltäthet, avstånd, åldern på barngruppen samt yttre moment 

som kunde distrahera barnen. Möjligheter som framkom var den motoriska och sociala 

utvecklingen, tillgången av naturmaterial, sinnliga erfarenheter samt möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande och tematiskt. I resultatet framkom det även att förskollärarna 

arbetade på olika sätt och hade varierande syfte med utomhuspedagogiken. Ett par 

förskollärare arbetade tematiskt med utemiljön, andra ville erbjuda barnen variationer 

av material och några gick på utflykter för att barnen skulle få uppleva närmiljön 

utanför förskolegården. 

 

Uppsats 5 

Titel: “Allting inne går att ta ut, men allting ute går inte att ta in!” En studie om 

förskollärares syn på utomhusmiljön som lärmiljö 

Författare: Ellen Mörberg ; Camilla Öhling 

Årtal: 2016 

Universitet: Jönköping universitet 

Sökning: förskollärare+ utomhuspedagogik 

Sammanfattning: 

Syftet med denna kvalitativa studie är att genom fyra semistrukturerade intervjuer av 

förskollärare få en inblick i hur de ser på utemiljön som lärmiljö med inspiration av ett 

relationellt perspektiv. Följande frågeställningar ligger till grund för studien:  

● Hur talar förskollärarna om förskolans utomhusmiljö? ● Hur används utemiljön i den 

dagliga verksamheten?  

Resultatet av studien visar att det finns en medvetenhet om utemiljöns potential som 

lärmiljön men att det skiljer sig i om den ses som ett komplement till inomhusmiljön 

eller som en del av verksamheten. Flertalet förskollärare ser sig själva som ett redskap 

att använda i barnens lärande och utveckling och att deras roll i att erbjuda utforskande 

och lärande miljöer är att tolka och skapa. Resultatet visar också att det krävs 

närvarande och engagerade pedagoger för att uppmärksamma vad varje nytt möte med 

miljö eller andra personer innebär och vilka möjligheter det i sin tur skapar. Utemiljön 

är ett begrepp som innefattar både gården, skogen, närmiljön och ibland ännu längre 

bort. Gården ses som en bra miljö för barnen att använda hela sitt rörelsespektra i och 

vår tolkning av studien är att den tillskrivs mer pedagogiskt värde än vad miljön bortom 

staketet gör. 

 

Uppsats 6 

Titel: “Det man gör med kroppen fastnar i kroppen” En kvalitativ intervjustudie om 

förskolans läroplans förverkligande i en utomhusmiljö 

Författare: Kristina Westman ; Sandra Örstadius 

Årtal: 2017 

Universitet: Mälardalens högskola 

Sökning: förskollärare+ utomhuspedagogik / förskollärare+ utomhusmiljö 

Sammanfattning: 

Denna studie syftar till att fördjupa kunskaperna om hur arbetet med att förverkliga 

förskolans läroplan i en utomhusmiljö kan se ut. Datainsamlingen är gjord med 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer som analyserats med en teoretisk tolkning 

utifrån sociokulturellt perspektiv. Resultatet antyder ett förhållningssätt där 

förskollärarna lägger stor vikt vid att följa barnen i deras intressen för att främja lärande. 
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Studiens slutsats är att det är svårt att genomföra hela läroplanen på en och samma plats 

men att förskollärarna med hjälp av artefakter kan skapa miljöer som är bättre situerade 

för det tilltänkta lärandet. 

 

Uppsats 7 

Titel: Upplevelser, det tror jag är viktigt 

Författare: Julia Mundt-Petersen ; Elinor Wallén 

Årtal: 2017 

Universitet: Malmö högskola/Lärande och samhälle 

Sökning: Förskollärare + utomhuspedagogik 

Sammanfattning: Studiens syfte grundar sig i att skapa fördjupad förståelse för hur 

pedagoger arbetar med och skapar förståelse för naturvetenskap i vardagen i förskolan. 

Utförd studie är baserad på semistrukturerade kvalitativa intervjuer av tre förskollärare 

från en naturvetenskap-och teknikprofilerad förskola i södra Sverige. De 

forskningsbaserade frågor som studien bygger på är: hur arbetar pedagogerna med 

naturvetenskap i förskolan och hur arbetar pedagoger för att skapa förståelse för 

naturvetenskap hos barn i förskolan? Studien analyseras utifrån Piagets konstruktivism 

och kognitiva scheman (Piaget, 1968) samt John Deweys filosofi om pragmatism med 

speciellt fokus på ’Learning by doing’ (Dewey, 1980). Resultatet av studien visar att 

förskollärarnas syn på naturvetenskap grundar sig i en tanke om att barns lärande sker i 

praktiska aktiviteter. I studien redovisas förskollärarnas syn på barnens möte med 

naturvetenskapen i vardagen, samt hur de som pedagoger kan bidra till en ökad 

förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Av vårt resultat kan vi tolka att 

förskollärarna anser att barns lärande och förståelse skapas genom kroppsliga 

upplevelser och användande av kroppens sinnen. 

 

Uppsats 8 

Titel: ”Mycket mer än att bara vara ute” : En didaktisk studie om förskollärares 

arbetssätt med utomhuspedagogik i närmiljön 

Författare: Anne-Charlotte Alsäter ; Jennie Rådefelt 

Årtal: 2017 

Universitet: Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV) 

Sökning: Förskollärare + utomhuspedagogik 

Sammanfattning: Syftet med studien är att ur ett didaktiskt perspektiv beskriva hur 

förskollärare ser på och arbetar med utomhuspedagogik. För att avgränsa vårt 

undersökningsområde valdes närmiljön ut, då det i Läroplan för förskolan (2016) står 

närmiljö men inte förklaras. Studiens teoretiska aspekt är didaktikens frågor var, vad, 

hur, när och varför. Studien svarar på metod, innehåll och syfte med 

utomhuspedagogiken, samt faktorer och förskollärarens funktion i densamma. Tidigare 

forskning belyser innehåll, metod och syfte med utomhuspedagogiken samt 

förskollärarens roll och villkor för undervisningen. Studien är kvalitativ och sex 

förskollärare intervjuades. Resultatet visar att förskollärarna använder 

utomhuspedagogik, som en metod, för att tillsammans med barnen nå ett lärande. 

Utomhuspedagogiken ses som ett verktyg för att bygga relationer till barnen. Rörelse är 

ett genomgående tema för utomhuspedagogiken, sett ur alla fem av didaktikens frågor. 

Förskollärarnas intresse av natur avgjorde utomhuspedagogikens varande. Som sin 

funktion beskrev förskollärarna förmågor som, närvarande, nyfikenhet och lyhörd inför 

barnens intressen. Analysen bekräftar i många fall den tidigare forskningen. En fråga 

som sticker ut är kring inramningen, staketet på förskolan. I studien framkommer 

primärt positiva argument för att vistas utomhus. Det framkommer lite eller inget 

negativt. När faktorer som personalfrånvaro och väder påverkar är förskollärarna 
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flexibla och förändrar verksamhetens innehåll. Utevistelsen ställs mycket sällan in utan 

förkortas eller förläggs på annan plats när faktorerna påverkar. 

 

Uppsats 9 

Titel: Barns motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljöer : En kvalitativ studie om 

förskollärares syn på barns motoriska utveckling i utomhusmiljö och deras möjligheter 

att tillgodose detta 

Författare: Jasmina Mrso ; Sabina Brankovic 

Årtal: 2017 

Universitet: Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV) 

Sökning: Förskola + utomhusmiljö, Förskollärare + utomhuspedagogik, förskollärare + 

utomhusmiljö 

Sammanfattning: Children's motor development in pre-school outdoor environments - 

A qualitative study of preschoolers' views on children's motor development in the 

outdoor environment and their ability to meet this Syftet med denna studie är att bidra 

med kunskaper om några förskollärares syn på utomhuspedagogiska verksamhetens 

betydelse för barns motoriska utveckling samt deras möjligheter att främja detta. 

Studierna baseras på sex stycken kvalitativa-semistrukturerade intervjuer med 

förskollärare och pedagoger som är verksamma i olika förskolor i Malmö. Studiernas 

resultat visar att möjlighet att planera rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus har 

stor betydelse för den utomhuspedagogiska verksamheten. Det vill säga att fler 

möjligheter till motorisk utveckling innebär bättre fysiska förutsättningar får barn till att 

delta i olika rörelselekar och därmed lära sig utifrån de leksituationer de deltar i. Ju fler 

rörelselekar barnen klarar av och lär sig utifrån dessa desto större möjligheter får de att 

ta sig an nya motoriska utmaningar som de ställs inför. Aktiviteter som möjliggör barns 

lärande i ämnesrelaterade kunskaper sätts inte i motsats relation till barns möjlighet till 

motorisk utveckling. Kombination av dessa komponenter underlättar för barnen att ta 

till sig och skapa egna kunskaper. Planerade rörelseaktiviteter utförs oftast i större 

barngrupper och är därmed mindre anpassade till det enskilda barns behoven. Med hjälp 

av planerade aktiviteter utmanas fler barn samtidigt och är lättare överskådlig för 

förskollärare att se resultat. Däremot under fri lek och i de spontana aktiviteter är det 

barnens individuella initiativtagande, behov, möjligheter och intresse som styr. 

Eftersom på förskolegården vistas fler än en avdelnings barn finns det enligt 

förskollärare behov för planering och organisering av den gemensam verksamhet och 

kompetens utveckling vilket de tycker inte prioriteras i dagsläget. 

 

Uppsats 10 

Titel: Skogen som pedagogisk miljö : Fem förskollärares motiv till att använda sig av 

skogen i förskolans verksamhet 

Författare: Sandra Högberg ; Isabelle Renström 

Årtal: 2016 

Universitet: Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap 

Sökning: 

Sammanfattning: Vår studie handlar om skogen som pedagogisk miljö. Syftet med 

vårt examensarbete är att ta reda på varför förskollärarna gör pedagogiska överväganden 

om att använda skogen i sin undervisning i förskolan. Vi har redogjort för tidigare 

forskning som visar på skäl till att gå till skogen och kopplat ihop de skälen med 

förskolans läroplan. Vår litteraturgenomgång redogör för mål utifrån förskolans 

läroplan, förskollärares pedagogiska överväganden samt skogen som pedagogisk miljö. 

Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie åt det narrativa hållet vilket innebär att använda 

sig av berättelser i sig som källa. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer eftersom 
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de är flexibla och möjliggör till att få fylliga och detaljerade svar. Utifrån den tidigare 

forskningen utformade vi en intervjuguide med frågor som uppmuntrade respondenterna 

till att berätta om sina erfarenheter och upplevelser. I studien deltog fem förskollärare 

från fyra olika förskolor som alla har någon typ av inriktning mot utomhuspedagogik. 

Resultatet redovisar vi genom narrativa sammanfattningar av intervjuerna. Utifrån dessa 

har vi gjort en tematisk analys, för att hitta de skäl som respondenterna tycker finns för 

att använda skogen som en pedagogisk miljö i förskolan. Det insamlade teoretiska 

materialet används som ett tolkningsverktyg i analysen av resultaten. Resultatet visar på 

att förskollärarna i studien ser många positiva skäl till att använda skogen som en 

pedagogisk miljö. Förskollärarna i studien hade flera liknande upplevelser och tankar 

om skogen som pedagogisk miljö. Deras upplevelser och motiv till att använda sig av 

skogen som pedagogisk miljö stämde överens med de positiva skäl som den tidigare 

forskningen visat på, det tolkar vi som ett bevis på att forskningen är en aktiv del i 

utformandet av verksamheten. De motiv förskollärarna har till att bedriva undervisning i 

skogen som pedagogisk miljö har vi kategoriseras under följande rubriker: lärande och 

utveckling, rörelse och hälsa, delaktighet och inflytande och skogen som miljö. De skäl 

som förskollärarna uttryckte är motiv till deras användning av skogen som pedagogisk 

miljö, utgår alla ifrån att skogen är en miljö som är givande för barn på många olika sätt 

kopplat till förskolans läroplan. 

 
Tabell 6-4: Uppsatsernas behandling av våra frågeställningar 

Författare, årtal och uppsatsens nivå Delaktighet 

och inflytande 

Personalens deltagande 

och förhållningssätt 

Uteaktiviteter 

av pedagogisk 

betydelse 

Alsäter och Rådefelt 2017 Grundnivå  Ja Ja Ja 

Bernström och Nystedt 2017 Grundnivå Ja Ja Ja 

Holmström och Wallgren 2017 Grundnivå Ja Ja Ja 

Högberg och Renström 2016 Grundnivå Ja - Ja 

Lindberg och Olsson 2018 Grundnivå  Ja Ja Ja 

Lundqvist och Persson 2017 Grundnivå Ja Ja Ja 

Mrso och Brankovic 2017 Grundnivå Ja Ja Ja 

Mundt-Petersén och Wallén 2017 Grundnivå Ja Ja Ja  

Mörberg och Öhling 2016 Grundnivå Ja Ja Ja 

Westman och Örstadius 2017 Grundnivå Ja Ja Ja 

 

 

6.2 Lärande i utemiljön 

Stycket följs av en redogörelse för det som respondenterna i uppsatserna beskriver som 

lärande i utemiljön. En del av författarna har forskat i ämnet utomhuspedagogik, men 

det är inte något som kommer att särskiljas från annan pedagogisk undervisning som 

sker i förskolans utemiljö.  

 

6.2.1 Helhetsperspektiv på lärande 

Mundt-Petersén och Wallén (2017), Lundqvist och Persson (2017), Lindberg och 

Olsson (2018), Westman och Örstadius (2017), Mörberg och Öhling (2016) samt 
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Alsäter och Rådefelt (2017) redogör för olika former av lärande som sker i förskolans 

utemiljö.  Mörberg och Öhling (2016) kan i sitt resultat se två olika perspektiv på 

lärmiljö beroende på respondenternas syn och tal om utemiljön. Det första med miljön 

som en miljö med möjligheter till lek och kreativitet, och det andra som en plats där 

barnen kan “stimma av sig “ (2016:22).  Lärande som sker i utemiljön är enligt Mundt-

Petersén och Wallén (2017) sådant som man kan göra både inom- och utomhus och 

lyfter aktiviteter som musik, estetik, matematik och språk, men även att få prova 

naturvetenskap och fysik på ett motoriskt sätt. Några respondenter i studien genomförd 

av Lundqvist och Persson (2017) visar sig tycka att begreppet utomhuspedagogik 

möjliggör mer ämnesövergripande undervisning än vanlig undervisning i förskolan. 

Respondenterna menar att det sker flera olika sorters lärande och att man i 

utomhuspedagogiken kan integrera bland annat matematik, naturvetenskap och att det 

sker en träning av barns sociala förmågor. Författarna ämnar undersöka vilket lärande 

som sker i utomhuspedagogiken. Naturvetenskap är en av flera delar som Lundqvist och 

Persson (2017) redogör för som lärande i sitt resultat. Tre respondenter säger att de 

besöker en särskild plats för att barnen bland annat ska kunna följa årstider och dess 

väderskiftningar och menar att genom att undersöka och studera ett fenomen i sin rätta 

miljö, bidrar till en fördjupad kunskap för individen (ibid.).  Att få uppleva saker i sin 

rätta miljö beskriver även Westman och Örstadius studie, där två respondenter 

poängterar att om man ska prata om exempelvis träden, skogen och vatten behöver 

fenomenen samtidigt upplevas och därför lärs det om olika saker i sin rätta miljö. En 

respondent i studien uttrycker att “Det man gör med kroppen fastnar i knoppen” 

(2017:17). En framträdande aspekt av lärande i utemiljön är barns motorik enligt 

respondenterna. I förskolans utemiljö utmanas barns motorik på ett annat sätt än 

inomhus och att de ute får automatiskt träning av bland annat kroppsuppfattning. Den 

fysiska utmaningen i utemiljön, i förhållande till motorik, diskuterar även flera 

respondenter i studien genomförd av Lindberg och Olsson (2018), och en respondent 

säger: 

[...] motorikträning verkligen, med all terräng liksom. Det får man ju med 

automatiskt när man leker i skogen så, blir det lite, ja, jobbigare för dom än 

vad det är om man hade varit inomhus [...] (2018:12). 

I linje med Lindberg och Olsson (2018) redogör även respondenter i Alsäter och 

Rådefelts (2017) studie vikten av att barn får röra sig i kuperad terräng och lyfter 

motoriklärande genom att klättra, balansera och att springa. De beskriver att den 

motorik som barn kan uppleva i en gymnastiksal lika bra går att göra utomhus (ibid). 

Även Högberg och Renström (2016) finner i sitt resultat att respondenter lyfter skogen 

och utemiljöns terräng som naturlig motorikträning. 

En respondent i Lindberg och Olssons studie (2018) argumenterar för arbetet med 

läroplanen och diskuterar hur den kan användas på samma sätt utomhus som inomhus 

(ibid.). Det framkommer exempel på i Westman och Örstadius studie (2017) där en 

respondent redogör för naturvetenskap, teknik och matematik som lärande och tar upp 

exempel som att experiment med vatten, att räkna och mäta med naturmaterial, samt 

sagopåsar för att främja språkutveckling (2017). Flera av respondenterna i studien lyfter 

även teknik och skapande, som gestaltas i lek med till exempel bilar som rullar på olika 

underlag. En respondent lyfter miljön i skogen som betydelsefull i barns lärande. 

Genom att visats i skogen får barnen lära och uppleva med flera sinnen på samma gång. 

Att få uppleva med hela sin kropp och alla sina sinnen för att fördjupa lärandet 

argumenterar även respondenterna i Mundt-Petersén och Walléns studie (2017) för. 

Fortsättningsvis redogör Westman och Örstadius (2017) för att det inte enbart är 

motoriken som tränas utan de skriver att barnen även får lära sig att värna om sin natur. 
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Liknande redogörelse går även att urskilja i studien av Högberg och Renström (2016) 

där flera respondenter argumenterar för vikten av att värna om miljön, vilket gör att 

barnen lär sig om empati och respekt för djur och natur. En respondent i Lindberg och 

Olssons (20l8) studie lyfter att ett gemensamt utforskande, barn och vuxen, ökar 

barnens kunskapsbildande, utifrån förskolepersonalens intresse och kunnande, och 

säger: 

[...] växter och djur [...] delge det till barnen [...] den fakta å som jag har men 

samtidigt då också söka ny fakta när dem hittar saker och ting ute i naturen 

som vi kan leta då efter vad det är. Vad är det för nåt? [...]. (2018:13) 

Att arbeta med läroplanen i det utomhuspedagogiska arbetet lyfter även en respondent i 

Alsäter och Rådefelts studie och beskriver vikten av läroplanen och dess strävansmål, 

och hur applicera dem som metod (2017). En respondent i Persson och Lundqvists 

studie (2017) beskriver att barn tränar sin sociala förmåga på förskolans gård, då det 

vistas flera barn samtidigt utomhus, från olika avdelningar (ibid.) 

Respondenterna i Bernström och Nystedts (2017) studie beskriver att de inte ser någon 

skillnad i lärande inomhus kontra utomhus. Trots detta visar det sig i resultatet att 

utomhus lär sig barnen mer med kroppen och sinnena tränas på annat sätt än inomhus. 

En respondent säger: 

... barnen kan använda alla sina sinnen och hela sin kropp utomhus, dom kan 

känna, se och höra tillsammans med varandra, lukta, i naturen. Jag tror att 

upplevelser där barnen får vara aktiva och använda hela kroppen är viktiga 

för att de ska lära sig saker och samtidigt tycka att det är roligt […] det här 

med utforskande utomhus är ju liksom så dom lär sig, dom GÖR (Bernström 

och Nystedt, 2017:29). 

Det visar sig även i resultatet att det lärande som belyses mest är naturkunskap, 

matematik, motorik och rörelse (ibid.). Respondenternas argument för motorik i 

utemiljön är även väl behandlat av Mrso och Brankovic (2017). Syftet med studien är 

att undersöka förskollärares syn på motorik i förhållande till utemiljön. Respondenterna 

i studien redogör för barns lärande i termer och grov- och finmotorik, och nämner 

aktiviteter som bland annat klättra, springa, balansera och spela boll. Dessa aktiviteter 

menas även främja perceptionsförmågan (ibid.). En respondent säger: 

Vi kan leka med bollen med både en ettåring och treåring men jag kommer 

inte att förvänta mig att det lilla barnet ska fånga boll när jag kastar den och 

treåringen kan jag då vilja lära just det. //Barnen måste lära sig att se på 

bollen och reagera snabbt för att fånga bollen... (2017:19). 

Ytterligare en aspekt av lärande utomhus är att barnen tränar sin sociala förmåga 

beskriver respondenterna enligt Mrso och Brankovic (2017). Barnen får i uteaktiviteter 

med andra träna bland annat kroppsuppfattning och turtagning. 

 

6.2.2 Möjligheter/utmaningar i utemiljön 

Flera respondenter diskuterar risker med barns lek i utemiljön i Persson och Lundqvist 

studie (2017). Där framkommer risktagande som en säkerhetsaspekt samt utmaning i 

utomhusmiljön. En riskbedömning gällande utflyktsmål och dess terräng/gränser lyfts 

som viktig och var de beger sig handlar mycket om vilken miljö det finns och faror med 

den. Det handlar om allt från vilket underlag det är till staket, faror med sjöar och vatten 

samt fordon och vägar de transporteras på som behöver korsas av förskolorna (ibid.). 
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6.2.3 Väderförhållande 

Persson och Lundqvist (2017) diskuterar väderförhållande och diskuterar att det kan 

påverka utomhusvistelsens längd samt hur mycket tid de spenderar utomhus. En del av 

respondenterna i studien genomförd av Alsäter och Rådefelt (2017) redogör för att de 

går ut oavsett väder, men att de förändrar aktiviteterna därefter. De kan korta ner tiden 

för utevistelsen, eller anpassa aktiviteterna efter det väderförhållande som råder. 

Gällande en fast utflyktsdag så uttrycker en respondent : ”Ja vi försöker för det har vi 

lärt oss börjar man rucka på det så blir det mer och mer inställt så det gäller å ha lite 

disciplin i det hela, nu kör vi på onsdagar” (Alsäter & Rådefelt 2017:25). Mrso och 

Brankovic (2017) redogör för respondenternas diskussion, gällande väder i förhållande 

till utevistelsen, och en respondent uttrycker: 

Vi har inte möjlighet att vara ute länge. På vintern kan det vara att barnen 

vill komma in efter 15 minuter för att det fryser eller nåt. På sommaren är vi 

ute längre men är det för varmt måste vi akta oss för solen. Sedan är det att 

det tar tid att klä på barnen och sedan att byta alla blöjor och hjälpa barnen 

att tvätta sig och så vidare… (2017:25-26). 

Även Mundt-Petersén och Wallén (2016) redovisar i sitt resultat att respondenter 

resonerar kring utemiljö och väder och argumenterar för att det inte spelar någon roll 

vilket väder det är, barn har ständigt behov av att vara utomhus. 

 

6.2.4 Platsens kontra materialets betydelse 

Persson och Lundqvist (2017) redogör för möjligheter med naturens material och 

beskriver att det utmanar barnens fantasi mer än de material som finns inomhus. 

Naturens material är mer förutsättningslöst än det material som erbjuds inomhus enligt 

författarna. Tre respondenter belyser även att de aktiviteter där barn får träna och lära 

med både sin kropp och sina sinnen med störst möjlighet bäst sker utomhus. En av flera 

begränsningar som de kan se med lärande utomhus kan vara terräng kontra barns 

fysiska mognad kontra väderförhållande. Terrängen lyfter de även som en positiv aspekt 

på lärande utomhus, då det övar barns motoriska förmågor. Två respondenter i Mörberg 

och Öhlings studie (2016) beskriver att utemiljön kan vara till fördel för barns lärande 

genom att man kan prata om till exempel träd, skog eller vatten samtidigt som de 

upplevs i sin naturliga miljö (2016). En respondent lyfter utemiljön som en fördel i 

barns lärande, som en möjlighet att belysa något på olika sätt ”eftersom alla är olika 

som individ och man tar inte till sig saker på samma sätt” (2016:19). I studien visar det 

sig även att respondenterna uppskattar närmiljön som positiv, som ett komplement till 

förskolans gård. Två olika miljöer men båda som lärmiljöer. Det som förefaller vara 

skillnaden mellan dessa två miljöer är det pedagogiska värde som förskolans gård 

beskrivs med (ibid.). 

 

Att platsen för lärande har stor betydelse för lärande argumenterar även Bernström och 

Nystedt (2017) för. En respondent i resultatet uttrycker att: “Vissa mål eller vissa 

områden blir mer begripliga utomhus. Har man exempelvis vatten som tema så är det 

väl ett jättebra tillfälle att vara ute en regnig dag” (2017:30). En respondent lyfter vidare 

att även materialet bör vara på ett visst sätt vilket kan förenkla arbetet utomhus, men att 

det bör finnas nära tillhands och uttrycker: 

 
[…] Vi har fått ett rum inrett, utomhus, ett förråd som man har inrett som ett 

natur- och teknikrum där man har möjlighet att tillsammans med barnen gå 

in och titta lite extra i lådor som vi har satt in som är naturmärkta, med 

material som man kan använda sig av i naturen med luppar och .. saker som 
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är lättillgängliga, där man inte behöver gå in för att hämta på avdelningarna 

och där allting finns samlat och jag tror att det är en fördel att ha saker och 

ting samlade och lättillgängliga för att man inte ska släppa barnens intresse. 

Så där förstår jag att det är bra att man har lite specifikt material eller 

specifika förutsättningar så det blir lättare att hålla en röd tråd och hålla 

barnens intresse levande (Bernström och Nystedt, 2017:36). 

 

Att befinna sig i skogen ger ett fördjupat lärande lyfter respondenter enligt Högberg och 

Renström (2016). Platsens betydelse diskuteras som viktig för att förstå hållbar 

utveckling, i skogen blir allt konkret och barnen lär sig om respekt för sin miljö och det 

som finns i den (ibid.). Mrso och Brankovic (2017) lyfter utemiljön som betydelsefull 

för att barn ska kunna utveckla självständighet och få möjlighet att påverka sitt eget 

lärande. 

 

6.3 Delaktighet och inflytande i utemiljön 

 

6.3.1 Förklaring av delaktighet och inflytande 

En stor skillnad mellan uppsatserna var att det endast är en studie som redogör för 

respondenternas tolkning och betydelse av själva begreppen delaktighet och inflytande. 

Holmström och Wallgren (2018) belyser ett gemensamt förhållningssätt hos 

respondenterna och förklarar begreppet delaktighet som ”att alla barn är delaktiga 

genom att få en chans att påverka sin vardag” (2018:19). I studien visar det sig dock att 

respondenterna inte använder begreppet delaktighet med barnen, de talar istället om att 

”nu har ni fått bestämma” (2018:26). 

 

6.3.2 Delaktighet och inflytande, under vilka former? 

Någon respondent i Holmström och Wallgrens (2018) studie redogör för att ansvaret för 

att delaktighet ska finnas för barnen ligger hos de vuxna, och det handlar bland annat 

om att lyssna på barnen, se vad de intresserar sig för genom att vara väldigt lyhörd. 

Respondenterna redogör för detta som ett centralt förhållningssätt i arbetet med barns 

delaktighet. En respondent berättar att de använder sig av dokumentation, i form av 

foton, vid sina utevistelser. Dokumentation som finns synlig och som främjar för 

reflektion med barnen, är ett led i att göra dem medvetna om vilka val de har gjort under 

utevistelsen. Då synliggörs barnens delaktighet (ibid.). 

”Ja det är just den meningen att man sätter ord på nu har du fått bestämt, för annars 

förstår de kanske ändå inte fast än att de väljer att, att de har bestämt” (Holmström & 

Wallgren, 2018:22). Respondenterna i studien beskriver hur förutsättningarna för 

delaktighet är bättre utomhus och det framgår att detta enklast sker genom närvarande 

vuxna och i kommunikation med varandra. En viktig aspekt för att barnen ska få mer 

delaktighet är att förskolepersonalen delar upp barngruppen i mindre grupper, vilket 

några av respondenterna argumenterar för som ett medvetet arbetssätt (ibid.). 

En respondent i studien av Lindberg och Olsson (2018) redogör för att barns delaktighet 

i planering är viktigt och diskuterar fortsättningsvis flexibilitet som positivt om en 

planering inte går som tänkt. Visar barnen lite, eller inget intresse, behöver 

förskolepersonalen tänka om och följa det som barnen visar intresse för (2018). 

[...] det är ju en digital bok vi tänkte lägga ut en bild eller två och så lite text 

som barnen hjälpte till att författa. Över vad vi gjort över terminen [...] Två 

barn, eller tre barn då kanske lite får uppdrag och vara dagens journalist. Och 
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så skulle de då ta bilder och så välja ut två tre bilder från den dagen och så 

skriva, hjälper vi dem att skriva om de vill det (2018:14). 

Respondenten i citatet argumenterar för dokumentation som verktyg för att synliggöra 

barns inflytande i verksamheten. Genom att tillföra digitala verktyg och låta barnen 

fotografera sina aktiviteter i förskolans utemiljö synliggörs deras intresse vilket 

förskolepersonal kan använda som utgångspunkt i utemiljön (2018). En respondent 

diskuterar att genom att skriva ut deras bilder, och dokumentera dem på exempelvis 

väggar, blir det reflektion och återkoppling tillsammans: 

[...] när man tar bilder och sånt kanske man inte sitter just då eller så och 

dokumenterar och så eller med dem utan att man kanske. Ja vi sätter upp lite 

bilder, kanske inne, och så har man liksom och pratar om det sen [...] 

(2018:14). 

Citatet skiljer sig från vad en annan respondent säger som säger att denna metod verkar 

förlegad. Det framgår dock inte vilket alternativ respondenten föreslår istället (ibid.). 

I relation till att skapa möjlighet för barns delaktighet diskuterar tre respondenter i 

studien av Mörberg och Öhling (2016) och säger att förskolepersonal behöver vara 

närvarande och engagerad i barnens lek, så säger de att förskollärare även behöver 

kunna ta ett steg bak och inta en mer passiv roll. Resultatet visar att när detta sker så 

tränar barnen sin förmåga att samspela med andra barn och kan på så vis bli delaktiga i 

verksamheten (2016). Att barnen får möjlighet till inflytande över verksamheten visar 

sig i nedanstående citat enligt författarna. Respondenten lyfter att barnen behöver få 

möjlighet att ta med sig leken ut, då leken kan utvecklas och hitta nya 

användningsområden (ibid.). 

Barnen lekte mycket Bockarna Bruse inne och så tyckte vi att det kan va 

roligt att göra det ute då. Men sen blev det väldigt mycket o fiska i stället för 

båten ligger ju bredvid och helt plötsligt stod man på bron och fiskade… 

(2016:25) 

Barns intresse och spontana utforskande, i förhållande till delaktighet och inflytande, 

lyfter respondenter i Westman och Örstadius studie (2017) som viktigt. De ger uttryck 

för att planerade aktiviteter kan de avvara om barnen visar intresse för annat. Att följa 

barnens intresse och ge den fria leken stort utrymme är enligt respondenterna ett led i 

arbetet med att ge barnen inflytande. De redogör för att genom att iaktta det barnen gör, 

för att samtidigt dokumentera det leder till att det blir en del i planeringen som de 

därefter utgår från. 

Man kanske har gjort en planering att idag ska vi titta på ”det”. Barnen var 

inne på det här förra veckan, det kanske inte fungerar idag. Det beror på 

vilken åldersgrupp man har, de kanske hittar en mask eller myra som fångar 

deras intresse istället. Men man får in begreppen ändå, lång, kort, tjock vad 

man nu har hittat på (2017:15). 

Resultatet i studien genomförd av Alsäter och Rådefelt (2017) visar att respondenterna 

bygger förskolans ämne och utevistelse efter barnens intresse. De lyfter barnens intresse 

som styrande för vilken riktning temaarbete rör sig och att det görs ”för att barnen ska 

utmanas i sin nyfikenhet” (s. 26). Detta går i linje med Bernström och Nystedts resultat 

som visar respondenternas resonemang om att barns intresse ska styra planeringen och 

att förskolepersonal i och med detta behöver vara flexibla. Bernström och Nystedt 

(2017) tolkar detta som en vilja hos förskolepersonalen att ge barnen inflytande över sitt 

lärande. 
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Högberg och Renström (2016) visar i resultatet respondenternas redogörelse för barns 

delaktighet och inflytande som får utrymme i utevistelsen genom att få välja vilken skog 

de ska gå till. Genom att lyssna in barnens önskemål om plats samt deras intressen, 

planeras och struktureras därefter dagen och dess aktiviteter upp. Detta enligt 

respondenterna att barnen tycker det är intressant att lära sig (ibid.). Barns intresse i 

förhållande till det som undervisas, kopplat till delaktighet i ett vidare perspektiv, lyfter 

även Mundt-Petersén och Wallén (2017) i sitt resultat där en respondent säger att: 

/.../ Så fort någonting är meningsfullt och alla får vara delaktiga så är det 

någonting alla barn kan fångas i, och det gäller bara att komma åt precis vad 

det där är. Men som med experiment, det är ju extra bra för då kan man ju 

fånga alla barnen genom att de får vara med att göra det. /.../ (2017:22). 

 

6.4 Förskolepersonalen 

6.4.1 Förskolepersonalens kompetens/inställning/egna erfarenheter 

Att vara engagerad som förskolepersonal lyfter en respondent enligt Mrso och 

Brankovic (2017), de redogör för respondentens tankar: 

Jag brukar säga alltid ´du kan!´ även om barnet säger ´jag kan inte´ ´men jag 

är här och hjälper dig, du kan!´. Och sen är jag jätteglad, jätteglad o visar det 

för barnet […] och om det inte går den här gången kommer det att göra det 

nästa gång, kanske (2017:27). 

Bernström och Nystedt (2017:21) redogör i sitt resultat för en respondents uttryck “jag 

tänker att jag alltid är en medupptäckare”. Respondenten argumenterar för att vara 

entusiastisk och intresserad för det som barnen intresserar sig för. Det visar sig vidare i 

resultatet att respondenterna i sin yrkesroll är närvarande, utmanande, inlyssnande och 

undersökande tillsammans med barnen (ibid.). Något som Mundt-Petersén och Wallén 

(2017) redogör för i resultatet är en respondents resonemang om att i det nära samspelet 

med barnen så synliggörs fler perspektiv än förskolepersonalens, perspektiv de inte är 

medvetna om eller som de inte tänkt på. 

Respondenterna i Holmström och Wallgrens (2017) studie lyfter att det på 

förskolegården är viktigt att de vuxna sprider ut sig för att ha full överblick vad barnen 

gör, så att de hör och ser alla barns deltagande. På så sätt kan förskolepersonal 

kommunicera med barnen och finnas nära till hands för att hjälpa och lära. “Barnen gör 

som de vuxna gör därför är det viktigt att föregå med gott exempel”. Hen belyser att det 

är väldigt viktig och en avgörande del för delaktighet vid utomhusvistelsen (2017). 

Liknande beskrivs av tre respondenter i Lundqvist och Perssons (2017) studie vilka 

resonerar kring förskollärarens roll som närvarande, medhjälpare och inspiratör när 

barnen utforskar utemiljön eller material. Det leder inte enbart till att de utvecklar sin 

språkliga förmåga utan de tränar även, med stöd av den vuxne, sin sociala utveckling. 

En närvarande vuxen kan även bidra till att barnen får rätt begrepp till handling/aktivitet 

samt en förståelse för sin handling och se sammanhang beroende på situation (ibid.). 

Detsamma syns i Mörberg och Öhlings studie (2016) där tre av respondenterna redogör 

för att det är förskollärarens roll att skapa stunder och tillfällen för barns lärande. För att 

kunna göra detta menar respondenterna att det krävs att vara närvarande och engagerad i 

barnens aktiviteter (ibid.). Alsäter och Rådefelt (2017) beskriver i sitt resultat att en 

närvarande förskolepersonal som ger barnen trygghet är en förutsättning för att kunna se 

barns lärande (ibid.). 
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Något som skiljer sig i Persson och Lundqvist (2017) studie är respondenternas olika 

erfarenheter och upplevelser av utomhusvistelse. Flera av dem har positiva erfarenheter 

vilket kan smitta av sig i utomhuspedagogiken och det faktiska arbetet som 

förskolepersonalen utför. Något som enligt författarna inte behöver bidra med negativa 

effekter på lärandet i utomhusmiljön utan beskriver att det kan ske kompletterande 

(2017). Samtliga respondenter i Alesäter och Rådefelts studie (2017) beskriver att 

förskollärarnas eget intresse av att vara utomhus kan påverka utevistelsen. Den kunskap 

som respondenterna visar sig ha kan bidra till barns möjligheter att tillägna sig kunskap. 

(ibid). Enligt Bernström och Nystedts (2017) resultat lyfter några respondenter syftet 

med utevistelsen och ifrågasätter det. De menar att under utevistelsen sker det ofta 

samtal mellan förskolepersonalen och att de ”klumpar ihop sig”. En respondent säger: 

Jag tror tyvärr att många inte har ett tänk bakom sitt arbete utomhus, jag tror 

att man lätt utnyttjar utemiljön för att barnen ska springa av sig och själv 

som vuxen få tid att inte behöva tänka och göra saker, där tror jag att många 

brister […] jag tror att det har mycket med de vuxna att göra, deras 

bekvämlighet liksom (2017:35). 

 

6.5 Övriga fynd 

6.5.1 Dokumentation som verktyg 

I studien genomförd av Lindberg och Olsson (2018) diskuteras förskolans arbete med 

dokumentation, utvärdering och uppföljning. Ett viktigt arbete för att utveckla sin 

verksamhet och ett medel som kan tydliggöra om barn får delaktighet och inflytande. 

Som verktyg använder respondenterna olika diagram och modeller. 

Även Bernström och Nystedt (2017) poängterar vikten av dokumentation i form av 

fotografering, och reflektion som i samtal som viktigt i förskolans arbete. Det blir ett 

arbetssätt för att synliggöra vilket lärande det är som sker. En respondent i resultatet 

menar att det knyter ihop lärande utomhus med reflektioner inomhus (ibid.). 

 

6.6 Sammanfattande analys 

Här presenteras en sammanfattande analys som behandlar resultatets samtliga delar 

kopplat till bakgrund, tidigare forskning samt teoretisk utgångspunkt. Genom att vara 

deltagande och observera barnens agerande skapas förutsättningar för att kunna förändra 

utemiljön utifrån barnens perspektiv (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011). Utifrån en 

teoretisk utgångspunkt i analysen kan vi dra paralleller till Svenning (2011) och 

Johanssons (2003) beskrivning av ett närmande av barns perspektiv. Respondenterna i 

uppsatserna redogör för en närvaro och ett samspel som tyder på just detta. 

 

6.6.1 Barns lärande i utemiljön 

I de granskade studierna lyfter respondenterna både förskolans gård samt närmiljö som 

en tillgång för barnens möjlighet till lärande. De förutsättningar som kan uppstå ute 

nämns som positiva inslag i verksamheten. Barnen kan erbjudas möjligheter för lärande 

där de får uppleva med många sinnen samtidigt samt se fenomen i sin naturliga miljö. 

Respondenterna nämner att barn lär på olika sätt och att det då är en fördel att skapa 

lärandemiljöer ute (Mörberg & Öhling, 2016). Det framkommer också att utemiljön kan 

skapa möjligheter för barnen att kunna bli självständiga och påverka sitt eget lärande. I 

studierna framkommer även att respondenterna uttrycker att samma kan göras ute som 



  
 

34 

inne och att undervisning kan ske i till exempel matematik, naturvetenskap och teknik. 

Respondenter i studien av Bernström och Nystedt (2017) lyfter att det inte är någon 

skillnad på lärandet inne och ute men det motsäger de fördelar som för övrigt visar sig i 

det sammanlagda resultatet där utomhusmiljön värderas som betydelsefull. I litteratur 

beskriver Granberg (2000), Björklund (2016), Ohlsson (2015) och Niss & Söderström 

(2006) att utomhusmiljön har en positiv inverkan på flera områden av barns potentiella 

utveckling. Positiv inverkan som erbjuder förutsättningar som gynnar motorik, 

stimulerar samtliga sinnen och om goda kunskaper finns hos den som undervisar kan ett 

lärande inom många områden på ett naturligt sätt uppstå (Brügge, 2011 ; Sandell, 2011 ; 

Szczepanski, 2007). Det kan gälla växter, djur, årstider, väder, människans historia med 

mera (ibid.). Goda kunskaper om det som undervisas kan ses i forskning av Larimore 

(2014) som redogör för det som en av flera kriterier för att kalla sin verksamhet för 

naturbaserad förskola. Mrso och Brankovic (2017) samt Persson och Lundqvist (2017) 

belyser att barns sociala förmågor stärks i utomhusmiljön då det bland annat kan gälla 

att barn får möjlighet att samspela med barn från flera olika avdelningar. Det sociala 

lärandet nämns även av Blanchet-Cohen och Elliot (2011) som beskriver hur 

utomhusmiljön kan leda till ett direkt lärande i de fall förskolläraren ser det pedagogiska 

värdet i utomhusvistelsen (ibid.)  

Respondenterna beskriver att en syn på risker i utomhusmiljön och att förskollärare tar 

ställning till hur miljön kan påverka barnen med tanke på eventuella faror (Persson & 

Lundqvist, 2017). Risktagande ses dock som både en positiv och negativ faktor. 

Engdahl (2014) och Blanchet-Cohen och Elliot (2011) beskriver en utveckling av 

förskolans verksamhet där risker syns mer nu än vad som gjorts tidigare samt att barn 

skyddas från att skada sig i leken. Förskollärares egna erfarenheter av utelek beskrivs 

som avgörande för vilket förhållningssätt de väljer att inta i sitt yrkesutövande (ibid.). 

Arnèr (2009) lyfter dessutom att förskollärare tenderar att undvika moment som kan 

leda till “merjobb” för kollegorna (ibid.) Skolverket (2016b) samt Arnèr (2009) betonar 

också risken med att förskollärare tenderar att inta en tillrättavisande roll som verkar 

hämmande på barns inflytande och delaktighet (ibid.). Engdahl (2014) lyfter betydelsen 

av att inte eliminera samtliga risker då det är utvecklande för barnen att upptäcka sina 

egna förmågor vilket är något att bära med sig vid verksamhetsplanering.  

 

Empirin visar att vädret påverkar verksamheten utomhus. Både kyla och sol kan 

påverka tiden ute i negativ bemärkelse. Respondenterna beskriver vidare att de anpassar 

både längd på utomhusvistelsen samt vilka aktiviteter som genomförs utomhus 

beroende på rådande väderlek (Alsäter & Rådefelt, 2017 ; Mrso & Brankovic, 2017). 

Ohlsson (2015) lyfter att utomhusvistelsen ofta beskrivs som “hälsosam och rolig” för 

barnen men att det är viktigt att reflektera över den pedagogiska betydelsen och fördelen 

med att bedriva verksamhet ute utifrån förskolans läroplan (ibid.). Även Sandell (2011) 

beskriver vikten av att anpassa verksamheten efter rådande omständigheter gällande till 

exempel väder för att utevistelsen ska kunna utnyttjas på ett maximalt sätt (ibid.). För 

att barnen ska erbjudas förhållanden som gynnar lärande och upplevelsen ute på bästa 

sätt är det viktigt att anpassa kläder efter väder (Brügge, 2011).   

 

6.6.2 Delaktighet och inflytande i utemiljön 

Engdahl (2014) belyser att barns ålder samt storlek inverkar både på vilka platser de 

föredrar, hur de kommunicerar samt vilket inflytande de har (ibid.). Vid en analys av 

resultatet synliggörs respondenternas beskrivning att det är de vuxnas ansvar att barnen 

ska ges möjlighet till delaktighet. I resultatet nämns också att vara nära, lyssna och vara 

lyhörd som vuxen är viktigt samt att medvetet dela upp barnen i mindre grupper 
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(Holmström & Wallgren, 2017). Genom att inta ett sådant förhållningssätt gentemot 

utomhusmiljön förväntas barns delaktighet att öka. Vidare redogörs det även för en viss 

flexibilitet i den planerade verksamheten där barnen dels får inflytande genom att välja 

utflyktsmål till exempel men även att aktiviteter anpassas efter barnens visade intresse. 

Barnen ges även inflytande i dokumentationen där de kan välja vilka bilder som ska 

ligga till grund för gemensam reflektion (Bernström & Nystedt ; Holmström & 

Wallgren, 2018). Barnens intresse sammankopplas med inflytande och delaktighet 

vilket respondenterna lyfter som positivt eftersom det på så sätt skapas en meningsfull 

tillvaro på förskolan vilket gynnar lärandet. Engdahl (2014) och Arnèr (2009) skiljer på 

definitionen av inflytande och delaktighet. Engdahl (2014) framhåller att förskollärare 

tenderar att inte skilja dem åt vilket kan vara problematiskt. De granskade studierna kan 

ge uttryck för den tendensen när det bara är en studie som beskriver begreppens olika 

innebörd. Arnèr (2009) beskriver inflytande som ett sätt för barn att påverka hur 

vardagen ska se ut medan delaktighet rör att barnen få ta del av redan fattade beslut. 

Respondenternas förtydligande av hur de definierar delaktighet motsäger Arnèrs 

förklaring av dem och visar det svåra i att veta exakt hur de ska användas i förskolans 

kontext. I likhet med Skolverket (2016a) så lyfter även Dolk begreppet delaktighet i 

relation till just demokrati och menar att detta är ett “gott begrepp” (2013:32). Forskare 

kan i olika sammanhang använda det som antingen social eller politisk delaktighet 

(ibid.). Kopplingen till demokrati lyfts även fram av Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

samt Johannesen och Sandvik (2009). Det handlar i grunden om begrepp som respekt, 

inkludering och samspel (Johannesen & Sandvik, 2009).  

I analysen synliggörs paralleller till Svenning (2011) och Johanssons (2011) redogörelse 

för att en fullständig förståelse av barns perspektiv är omöjlig, men ett närmande av den 

är absolut möjligt. Respondenterna visar även en medvetenhet om betydelsen av att 

dokumentera och reflektera för ett möjliggörande av barns delaktighet och inflytande 

(Bernström & Nystedt, 2017 ; Holmström & Wallgren, 2018). Detta går i linje med 

Öhmans (2008) beskrivning av vikten av självgranskning i sin yrkesroll för att kunna 

utveckla yrkesutövandet. Sturges (2015) presenterar i sin forskning att det är av vikt att 

meningsfulla och positiva relationer med barnen skapas vilket leder till att barnen 

uppmuntras att delta när beslut fattas (ibid.).  

I en analys av resultatet observeras framträdande aspekter av lärande i utomhusmiljön 

och respondenter i samtliga uppsatser återkommer till att det finns stora möjligheter för 

barnen att utmanas motoriskt i utomhusmiljön. Bland annat beskrivs det att 

utomhusmiljön har helt andra förutsättningar gällande yta, underlag, terräng och 

nivåskillnader. Kroppsuppfattning nämns som en del av lärandet i utomhusmiljö liksom 

att springa, balansera och klättra. Vidare förklaras även att detta lärande kommer per 

automatik. Alsäter och Rådefelt (2017) beskriver gymnastiksalen som överflödig ur den 

aspekten. Liknande syn på utomhusmiljön behandlas även i litteratur där Björklund 

(2016), Granberg (2000), Ohlsson (2015) och även Blanchet-Cohen och Elliot (2011) 

beskriver utemiljöns positiva effekter på motorik och möjligheten till rörelse. Ohlsson 

(2015), Blanchet-Cohen och Elliot (2011), Sandell (2011) samt Brügge (2011) lyfter 

förskollärarens ansvar för att utomhusmiljön ska utnyttjas så att dess fulla potential 

används. Ohlsson (2015) redogör för att god kvalité skapas genom att förskolläraren är 

närvarande och har ett samspel med barnen (ibid.).  

 

6.6.3 Förskolepersonalen 

I en sammanfattande analys av resultatet framkommer det att i samtliga uppsatser 

beskrivs förskolepersonalens roll som betydelsefull i utomhusmiljön och för det lärande 
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som kan skapas där. Det lyfts fram att det är viktigt att vara nära barnen, att följa deras 

intressen. Respondenterna menar att det på så sätt framkommer fler perspektiv på saker 

som sker. Vidare uttrycker respondenterna att lärandet då kommer i fokus, inte minst 

språkligt där förskollärare får möjlighet att benämna vad som händer så att barnen kan 

lära sig nya begrepp (Lundqvist & Persson, 2017; Alsäter & Rådefelt, 2017 ; Mörberg 

& Öhling, 2016). Respondenterna uttrycker att det är viktigt att föregå med gott 

exempel vilket bland annat innebär att de anser att förskollärare bör sprida ut sig på 

gården. Genom detta förhållningssätt menar en respondent att barns delaktighet blir en 

del av utomhusvistelsen genom att man är nära barnen och kan kommunicera med dem. 

Johansson (2011) beskriver förskollärarens roll som betydelsefull och lyfter vikten av 

att finnas nära barnen och i samtal benämna begrepp och det som sker. Detta stärker 

barnet, vilket kan leda till att det vågar uttrycka sig (ibid.) 

 

6.6.4 Övriga fynd 

Vid analys av övriga fynd kan vi se att respondenterna belyser vikten av dokumentation 

dels som utvecklande för verksamheten i sig och lärandet som sker men även för att 

kontrollera om barnen ges delaktighet och inflytande (Lindberg & Olsson, 2018). 

Björklund (2016) nämner ett nära samspel med barnen som viktigt för att se vad som 

behövs för att utforma verksamheten efter barnens intresse samtidigt som man följer 

läroplanens strävansmål (ibid.). Dokumentation beskrivs också av Pramling m.fl. 

(2011), Sommer m.fl. (2011) samt Svenning (2011) som viktigt för att kunna närma sig 

barns perspektiv. Öhman (2008) lyfter att det är viktigt för förskollärare att vara 

självkritisk och på så sätt kunna utveckla sitt arbetssätt och reflektera över vilket 

perspektiv man arbetar utefter. Vilket i detta fallet skulle vara barnens perspektiv (ibid.). 

En nackdel som tas upp är att utmanande terräng och dåligt väder med otympliga kläder 

som följd tas upp vilket även det kan tyda på att respondenterna tar hänsyn utifrån barns 

perspektiv när man reflekterar över verksamheten (Mrso & Brankovic, 2017). Svenning 

(2011) och Johansson (2011) beskriver det komplexa i att lyckas med detta (ibid.). I de 

fall som observationer ligger till grund för dessa slutsatser kan de ha närmat sig barns 

egen uppfattning om huruvida de hellre hade stannat inne eller ej vilket beskrivs av 

Pramling m.fl. (2011). Detta uppfattar vi som positivt eftersom respondenterna överlag 

ser så många fördelar med utomhusmiljön. Det kan samtidigt ses som en brist på barns 

perspektiv eftersom respondenterna uttrycker att utevistelsen ska genomföras som 

planerat oavsett väderförhållanden. Vad känner barnen för detta?  Det framkommer att 

respondenterna ser en risk i att börja ställa in saker på grund av till exempel väder och 

att planerade aktiviteter / rutiner i förlängningen glöms bort / bortprioriteras. Genom att 

försöka skapa de förutsättningar som Brügge (2011) nämner med anpassade kläder efter 

väder skulle förutsättningarna för utevistelsen kunna bli bättre för barnen. För att detta 

ska kunna ske behöver förskollärare ha en öppen dialog med vårdnadshavare för att 

kommunicera vilka behov av kläder som finns för tillfället. Samtidigt kräver det en viss 

lyhördhet och förståelse inför familjernas ekonomiska förutsättningar. Ohlsson (2015) 

lyfter utomhusmiljöns egenvärde och menar att utomhusmiljöns pedagogiska värde är 

större än barns hälsa samt det faktum att de kan tycka att det är roligt att vistas ute. Det 

framkommer inte i resultatet att barns perspektiv tas tillvara, vilket pekar på en tydlig 

brist gällande barns delaktighet och inflytande. Närhet och kommunikation med barn 

borde här tas tillvara på, vilket Granberg (2000) lyfter som viktigt för barns trygghet. 

Johansson (2003) beskriver också att det finns olika sätt att se på barn. Genom att se på 

dem som medmänniskor vilket underlättar om deras perspektiv ska hamna i fokus 

(ibid.). 
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7 Resultatdiskussion 
 Resultatet tyder på att de respondenter som svarat ser positivt på utomhusmiljöns 

pedagogiska betydelse. När resultatet analyseras måste dock hänsyn tas till att de 

förutsättningar som finns på de granskade förskolorna varierar. Detta borde då även 

gälla Sveriges förskolor i stort. I litteraturen beskriver till exempel Ohlsson (2015) att 

barnen ges möjlighet att höra ett stort utbud av ljud men detta borde rimligen vara högst 

individuellt baserat på var förskolan ligger placerad. Detsamma gäller de förutsättningar 

som uppges gällande exempelvis terräng och dess positiva effekter på barnens motorik 

samt vilka inslag som finns naturligt i närområdet och vilket lärande som kan uppstå ur 

det. Det viktiga att ta med sig utifrån resultatet samt vad som framkommer i litteraturen 

är att det är förskollärarens ansvar att kunna urskilja de pedagogiska möjligheter som 

finns på den förskolegård samt dess närområde på vilken hen arbetar på.  

 

Engdahl (2014) lyfter betydelsen av att inte eliminera samtliga risker då det är 

utvecklande för barnen att upptäcka sina egna förmågor vilket är något att bära med sig 

vid verksamhetsplanering. Förskolan idag är många gånger hårt belastad med stora 

barngrupper och få förskollärare vilket skulle kunna leda till att barnen begränsas. I de 

fall förskollärare känner sig otillräckliga och inte hinner vara nära barnen i deras 

utforskande skulle resultatet kunna bli att de väljer att sätta snävare gränser för barnen 

samt undviker miljöer utanför förskolans gård som skulle kunna utgöra en risk. 

Liknande beskrivs i litteraturen (Arnèr, 2009 ; Skolverket, 2016b) där det framkommer 

att förskollärare nekar barnen inflytande och delaktighet om det leder till extrajobb för 

kollegor samt att förskollärarens roll blir tillrättavisande och begränsande. Det skulle 

också kunna vara så att barns perspektiv missas då det är fokus på vad som utgör risker 

istället för vad barnen har sitt fokus på. Möjligheten att se och förstå barns perspektiv 

byggs på att förskolläraren har en god kommunikation med barnen (Arnèr, 2009). Vid 

tidsbrist beskriver författaren att det är samtal med barnen som först prioriteras bort 

vilket skapar en nedåtstigande utveckling av barns möjlighet att påverka sin tillvaro på 

förskolan (ibid.).  

 

I dagens samhälle går det snabbt att sprida ny information som till exempel ny 

forskning där statistik gällande riskfaktorer presenteras vilket gör att dessa görs synliga. 

På så sätt skulle det kunna skapa en grund för diskussioner i arbetslagen om vad som är 

rimligt att ta i beaktning i sin verksamhetsplanering. Vi har även upplevt att det på våra 

egna förskolor i högre utsträckning kommer tankar och krav från vårdnadshavare om 

vad som är rimliga aktiviteter på förskolan. I sådana diskussioner kan det då vara 

lämpligt att påminna arbetslaget om Engdahls (2014) tankar att det också är utvecklande 

för barnen med ett visst risktagande vilket utvecklar deras förmåga för till exempel 

kroppskännedom (ibid.).  

 

En kombination av dokumentation, ett nära samspel med barnen och de samtal som 

respondenterna från Mörberg och Öhlings (2016) studie nämner, skulle kunna leda till 

att barnens perspektiv synliggörs. Reflekteras genomförd dokumentation som belyser 

delaktighet och inflytande blir det ytterligare en faktor som kan underlätta för 

förskollärare att inta barns perspektiv. Respondenternas val av att använda ordet 

“bestämma” kan vara positivt för barnen då deras fokus kan ligga på “vem som 

bestämmer” och att uttrycket i sig gör att barnen får upp ögonen för att de faktiskt får 

vara med och påverka hur förskolans verksamhet utformas. Genom att förskollärare blir 

medvetna om innebörden av dessa begrepp, har ett gemensamt synsätt på hur de ska 
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användas samt arbetar aktivt med dem i barngruppen kan verksamheten utvecklas mot 

att barns perspektiv synliggörs. Då respondenterna i resultatet diskuterar dokumentation 

och reflektion tillsammans med barnen gör vi tolkningen att de strävar efter att närma 

sig barns perspektiv. Något som också kan vara värt att reflektera över är vilka barns 

perspektiv det är som värdesätts och lyfts fram. Johansson (2011) beskriver svårigheten 

med att följa gruppen kontra individens intresse och Engdahl (2014) lyfter ålder en 

aspekt som påverkar barns möjlighet till delaktighet och inflytande. Det kan enligt 

denna studie bli en konflikt i utomhusmiljön om barn får färre tillfällen av styrda 

aktiviteter och förskollärare är passiva. I situationer då barn får leka själv på förskolans 

gård riskerar förskolläraren att missa tillfällen då barns delaktighet och inflytande kan 

gå till spillo. De barn som befinner sig hos förskolläraren syns och hörs mer än de 

andra, vilket kan leda till att det är deras intresse som synliggörs mest. Blir det då detta 

som förskollärare utgår från vid planering av aktiviteter kan detta leda till att det blir 

individen som går före gruppen. Genom att observera barn kan man genom deras 

agerande och kroppsspråk närma sig deras uppfattning om utevistelsen även om de ej 

har det talade språket ännu (ibid.). Skolverket (2016b) skriver att barn ska erbjudas 

kunskap, samtal och reflektion. Genom dessa tre faktorer borde samtliga barns 

perspektiv bli synliggjorda. Det är sedan upp till förskolläraren att ta sitt pedagogiska 

ansvar för hur verksamheten utvecklas utifrån det som visar sig när hen granskar 

underlaget.  

I resultatet visas en medvetenhet för den pedagogiska betydelsen av utevistelsen samt 

förskollärarnas ansvar för hur man ska skapa möjligheter för lärande samtidigt som man 

ger barnen inflytande och erfarenhet. Det hade varit intressant om dessa studier också 

hade baserats på observationer för att få en inblick i hur “verkligheten” ser ut på de 

medverkande förskolorna. Många av respondenterna beskriver förvisso att mycket 

lärande sker spontant i utomhusmiljön vilket i så fall inte skulle kräva så mycket av 

förskollärarna. Den bild som målas upp av respondenterna stämmer inte riktigt med den 

verklighet som vi själva har upplevt i de verksamheter vi arbetat i. Detsamma gäller 

även de uppsatser utöver det slutliga urvalet som granskats. Där framgick att det i flera 

fall var så att utomhusmiljön användes för att “överleva dagen” samt att utevistelsen var 

ett sätt att få inomhusvistelsen att fungera. Detta har inte visat sig lika tydligt i resultatet 

även om Ohlsson (2015) nämner att förskollärare tenderar att gå ut för hälsans skull 

samt att barnen tycker det är roligt. I resultatet framkommer att respondenter uttrycker 

att utevistelsen inte har någon pedagogisk tanke. Det kan bli en konflikt om 

förskollärare använder utomhusvistelsen till “mötestid” för kortsiktig planering av 

verksamheten medan barnen på egen hand får uppleva alla de fördelar som 

utomhusmiljön står för. Enligt det resultat som framkommit här riskerar dessa fördelar 

samt barnens inflytande och delaktighet då att utebli vilket också borde leda till att 

barnens perspektiv glöms bort. En reflektion gällande Szczepanskis (2007) förklaring 

om didaktiska aspekter i utomhuspedagogiskt arbete kopplas samman med vårt resultat 

där några förskolor visar ett medvetet arbete med utomhuspedagogiken. Ett resonemang 

kring detta kan vara att de barn som får uppleva denna pedagogiska miljö, med kunniga 

förskollärare, erbjuds fler tillfällen för delaktighet och inflytande.  

 

7.1 Slutsats 

Det finns många slutsatser att ta gällande resultatet i den här studien, men den 

övergripande borde vara att förskollärares förhållningssätt verkar vara avgörande för 

vilken pedagogisk betydelse som utemiljön får. Vilket förhållningssätt förskollärare har 

är dels en viktig aspekt för hur strukturerade eller ostrukturerade aktiviteter tar sig 
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uttryck i barnens uteaktiviteter, men påverkas även av hur förskollärare ser på barns 

deltagande och barns perspektiv. Vilket perspektiv vi än medvetet, eller omedvetet, 

väljer att ta, speglar det sig i barnens aktiviteter. I studiens resultat kan det konstateras 

att utemiljön och dess pedagogiska betydelse visar sig vara stor och att ett gemensamt 

förhållningssätt bör skapa fler tillfällen för barns lärande. En slutsats är att om fler 

aktiviteter som stödjer barns delaktighet och inflytande implementeras i förskolans 

verksamhet, och förskollärare konsekvent försöker förstå barns perspektiv samt ser 

värdet i uteaktiviteterna oberoende egna erfarenheter så är det möjligt att det sker 

fördjupat lärande, på mer än ett plan. 

 

8 Förslag på framtida forskning 
I sökningarna efter lämpliga uppsatser framkom det att delaktighet och inflytande ur 

barns perspektiv, i förhållande till utomhusmiljö, inte behandlas i stor utsträckning. Det 

är därför något som skulle kunna undersökas på olika sätt i framtida forskning. Vilka 

barn är det till exempel som ges inflytande och delaktighet? Hur beskriver förskollärare 

vilka barns perspektiv som lyfts fram. Hur ser barnen på vem som bestämmer?  
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