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Abstrakt 

Uppsatsen handlar om förskollärares uppfattningar kring utomhuspedagogik. Där 

har vi valt att inrikta oss på lärandet av ord och begrepp i den fria leken. Syftet med 

uppsatsen är att belysa förskollärares uppfattningar, möjligheter och hinder med att 

bedriva lärandet ute. Vi vill genom vår studie belysa exempel på hur förskollärare 

arbetar med ord och begrepp i utomhusmiljön. Studien problematiserar möjligheter 

och hinder med att bedriva utomhuspedagogik. 

 

Vi har valt att använda oss av enkäter med semistrukturerade frågor som metod. Vi 

har genomfört en undersökning på sex förskolor, där nio förskollärare deltog. 

Resultatet i vår studie lyfter vikten av att vara en närvarande pedagog som är 

delaktig i barnens lek. Att vara delaktig kan leda till ett samspel mellan förskollärare 

och barn, vilket i sin tur leda till en bra kommunikation kring ord och begrepp. 

Nyckelord 

Utomhuspedagogik, uppfattningar, förhållningssätt, lek, begrepp, förskollärare, 

miljö, utomhusmiljö. 
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1 Inledning 

Utomhuspedagogik är något som har fångat vårt intresse, då vi har sett hur 

pedagogiken oftast stannar vid ytterdörren. Förskolepersonalen tar oftast 

utevistelsen som en tid till att passa på att ta rast och dricka sitt kaffe. Vi känner att 

utomhuspedagogiken är något som behöver utvecklas för att kunna ge barnen bästa 

möjliga förutsättningar till att utvecklas, oberoende på vilken förskola de går på. 

Denna studie kan ge förskollärare kunskap om förskollärares uppfattningar kring 

barns lärprocesser ute. I denna studie kan det ges svar på hur förskollärare säger sig 

arbeta med ord och begrepp i utomhusmiljön. I läroplanen står det att: Förskolan 

ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser 

samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld (Skolverket, 2016 s.10). För 

att samla in information kring detta skickades enkäter ut till ett antal förskollärare 

från olika förskoleområden och med olika lång arbetslivserfarenhet inom 

förskolläraryrket. Szczepanski (2008) skriver om att får man en större kunskap om 

förskollärares uppfattningar och erfarenheter, kan detta förhoppningsvis leda till en 

större uppfattning kring betydelsen av undervisning utomhus (ibid.). Annan 

forskning vi har tagit del av betonar några förskollärares uppfattningar om att 

utomhusmiljön är en plats där det finns möjligheter att stimulera barns lek och 

lärande. Enligt dessa förskollärare kan utomhusmiljön bidra till lärande på andra sätt 

än inomhus (Norðdahl & Ásgeir Jóhannesson, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån tidigare forskning som vi har tagit del av och egna erfarenheter, har vi märkt 

att arbetet med utomhuspedagogik skiljer sig markant. Vi har även märkt brister i 

tidigare forskning, då det har undersökts mindre kring det oplanerade lärandet. Vi 

har också sett att utomhuspedagogikens undervisning oftast är ämnesrelaterat och 

planerat. Detta har gjort oss nyfikna på att undersöka vidare varför det skiljer sig så 

och vad förskollärarna anser om utomhuspedagogik. Syftet med vår studie är att 

belysa förskollärares uppfattningar kring lärandet i förskolans utomhusmiljöer. 

Studien kommer också att belysa vilka möjligheter och hinder som kan finnas med 

lärandet utomhus i förskolan. För att få svar på syftet tas det hjälp av dessa 

frågeställningar: 

 

• Vilka uppfattningar har förskollärare kring lärande av ord och begrepp i den 

fria leken utomhus? 

• Vilka möjligheter och hinder finns det med lärandet kring ord och begrepp i 

den fria leken utomhus enligt förskollärare? 
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3 Bakgrund 

I följande kapitel kommer utomhuspedagogik definieras utifrån vad forskning säger. 

Det kommer att tas upp vad förskolans styrdokument beskriver kring miljö, 

samspel, lärande av ord och begrepp. Vi kommer även beskriva det 

forskningsperspektiv som kommer att användas i studien och tidigare forskning 

kring det valda ämnet. 

3.1 Definition av begreppet utomhuspedagogik 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 

autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt 

forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: [...] att platsens 

betydelse för lärandet lyfts fram 
     
    (LIU, 2018)  
 

 

Som LIU (2018) menar, bör det finnas ett syfte med lärandet utomhus och att 

undervisningen, det vill säga det målstyrda lärandet, bör byggas på ett samspel 

mellan vuxna och barn. Förskollärarna bör vara närvarande och nyfikna på barnens 

lek, intressen och stötta vid behov (ibid.).  

3.2 Förskolans styrdokument 
I förskolans läroplan finns det olika riktlinjer kring hur förskollärare bör arbeta med 

pedagogiken både inomhus och utomhus. Nedan visas ett urval av dessa som berör 

lärandet i leken och begreppsförståelse:  

  
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen 

bör ge möjligheter till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö.   

                                                                  (Skolverket, 2016, s. 7) 
 

 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska 

omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen.     

                                                                 (Skolverket, 2016, s. 6) 

 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö [...] Förskolan ska sträva efter att varje barn 

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå̊ sin omvärld [...] Förskolechefen har ansvar för 

att: Förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra 



 

 

miljö och material för utveckling och lärande.  

         

                     (Skolverket, 2016, s.7, 10, 16)   
 

3.3 Forskningsperspektiv 
Ramfaktorteorin handlar om att det är olika faktorer som kan påverka resultatet. 

Ramarna kan ge möjligheter och eventuella hinder beroende på om ett tydligt mål 

finns och ramarna bör anpassas för att göra processen möjlig. Teorin används i 

utbildningsplanering som ett tankeverktyg (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999; 

Lundgren, 1999). Denna studies analysmodell inspireras av ramfaktorteorin och 

kommer att utgå från vår egen version av teorin. 

 

 

 

Figur 1 Analysmodell inspirerad av ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 

98) 

 

Analysmodellen belyser olika faktorer som kan påverka lärandet i utomhusmiljön. 

Faktorerna innebär möjligheterna till lek, förskollärares uppfattningar, 

förutsättningar som finns, samtal och samspel. Dessa fyra faktorer kan möjliggöra 

eller begränsa arbetet med lärandet i utomhusmiljön. 

3.4 Tidigare forskning 
Att gripa för att begripa (Szczepanski, 2008, s.13) innebär att handlingar kan 

förstärka barns förståelse i deras lärprocesser. Vidare tas det upp om 

utomhusmiljöns kompletterande roll till det teoretiska med att använda alla sinnen 

och kroppen som ett utvidgande i undervisningen. Genom att fysiskt komma i 

kontakt med naturfenomen i dess rätta miljö, ökar detta äktheten i lärandet. 

Forskning betonar att lärandet tidigare har varit en individuell process. Nu visar 

forskning att man lär av varandra i sociala sammanhang (ibid.).  

 

Forskning belyser förskollärares centrala roll i barns lärande som medutforskare och 

deras betydande uppgift att synliggöra barns lärprocesser. En förskollärares uppdrag 
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är även att utforma lärandemiljöer utomhus som möjliggör lärandesituationer 

(Sjöstrand Öhrfelt, 2014). 

3.4.1 Förskollärares uppfattningar kring utomhuspedagogik 
Tidigare forskning kring förskollärares uppfattningar av utomhusmiljöns roll i barns 

lärande, visar att förskollärarna är bekväma för ett äventyr utomhus tillsammans 

med barnen och att de tar vara på utemiljöns resurser inför ett lärande. Dessa 

förskollärare anser att utomhusmiljön medför möjligheter för att främja barns lek 

och utveckling. De anser även att detta kan ha en inverkan på barns tankar, 

kunskaper och initiativ (Norðdahl & Ásgeir Jóhannesson, 2016). 

 
I en annan forskningsstudie svarar ett antal förskollärare att de anser att barn lär bäst 

genom att iaktta vad förskollärarna säger och gör. Barn lär även genom att 

förskollärarna deltar i barnens aktiviteter eller att barnen blir inbjudna av 

förskollärarna till någon aktivitet. De intervjuade förskollärarna lyfter också vikten 

av att lära sig genom att se vad de andra barnen gör och säger. Vidare betonas den 

fria leken eller självvalda aktiviteter som en väsentlig del i barns 

inlärningsprocesser. I den fria leken kan barnen utveckla sin kompetens att lösa 

konflikter (Broström, Johansson, Sandberg & Frøkjær, 2014). 

3.4.2 Utomhuspedagogikens möjligheter 
Szczepanski och Andersson skriver om att lärandet i utomhusmiljön kan fungera 

som en brygga mellan teori och praktik. Samspel i undervisningen mellan olika 

lärmiljöer kan bidra till en större verklighetsanknytning till undervisning och 

lärande (ibid.). Szczepanski och Dahlberg påpekar även att utomhuspedagogiken ses 

som värdefull gällande ett större omfattande utforskande med sinnena och att 

utomhusmiljön inte har några väggar som begränsar barnens lärande. Däremot kan 

många se inomhus- och utomhusmiljön som potentiella pedagogiska och 

kompletterande miljöer till varandra (ibid.). Berkhuizen (2014) skriver att 

pedagogerna sällan problematiserar att den fysiska utemiljön oftast tas för given. 

Detta gör att studier kring utemiljön kan leda till att pedagogerna blir mer medvetna 

och börjar tänka mer på hur utegården kan användas i pedagogiskt syfte. I utemiljön 

har pedagogerna och de yngsta barnen en tendens att alltid befinna sig i närheten av 

varandra kring sandlådan och förskolan. Det finns en otydlighet om det är barnen 

som håller sig nära pedagogerna eller tvärtom. Hur pedagogernas roll och 

förhållningssätt inverka på användandet av förskolegården, är något som behöver 

utforskas mer om (ibid.). 

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver att samspelet och samtalen kan 

ha en viktig roll för barnens lärprocesser. Nästan alla barn har ett behov av att bli 

bekräftat och det är då betydelsefullt att som förskollärare vara närvarande i barns 

lek. För barnen kan förskolläraren vara en informationskälla till att få veta hur saker 

och ting är (ibid.). 

3.4.3 Utomhuspedagogikens hinder 
Metin Alsan (2018) skriver att det är väsentligt att förskollärare är närvarande i 

barnens utforskande och att de finns med och deltar i deras lek. Detta för att få syn 

på vad de är intresserade av, vad de vet och inte vet (ibid). Kroeker betonar att 



 

 

barnens engagemang påverkas av utomhusmiljöns stora ytor och tillgängligheten till 

många olika aktiviteter och material, som inte alltid finns tillgängligt inomhus. 

Barnen fokuserar sig på rörelselekar som de inte kan göra när de är inomhus. Det är 

lättare för barnen att byta mellan aktiviteter utomhus, vilket medför att de har svårt 

att fokusera på en uppgift. Kroeker tar även upp av platsens betydelse för lärande 

och det uppmärksammades att det fanns olikheter i inomhus- och utomhusmiljön. 

Dessa olikheter som visades vara barnens självförtroende och engagemang i 

uppgifter, där inomhusmiljön visade de bästa resultaten (ibid.). 

 

Szczepanskis (2008) forskning påvisar vissa hinder för att utomhuspedagogiken ska 

fungera. Många förskollärare vet inte hur man undervisar ute och inte heller varför 

och när det bör ske. En del förskollärare har svårigheter att hantera stora 

barngrupper och känner sig inte bekväm, vilket kan begränsa 

utomhusundervisningen. Väderförhållande, material och brist på utrustning såsom 

regnkläder, stövlar med mera, är också begränsande faktorer för att bedriva 

utomhuspedagogik (ibid.). Szczepanski och Dahlgren tar upp att förskollärarnas 

förhållningssätt kring lärande i utomhusmiljö är väsentligt för hur undervisningen 

sedan genomförs. De betonar vidare att pedagoger har olika glasögon och därmed 

olika synsätt på saker och ting och att detta påverkar deras syn på vad undervisning i 

utomhusmiljön innebär (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Metod 

I följande kapitel presenteras vald metod inför studiens genomförande av insamling 

av information och de principer som har tagits hänsyn till. Den data som har kommit 

fram av enkätsvaren har kategoriserats och har synliggjorts under resultat och analys 

i kapitel 5. 

4.1 Val av metod 
Metodvalet bestod av semistrukturerade enkäter, vilket gav oss kvalitativa data som 

synliggjorde förskollärares uppfattningar. Valet av att använda enkäter som metod 
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ansågs vara det som skulle ge förskollärarna mest tid till att fundera kring frågorna 

och för att få in så många utförliga svar som möjligt. Valet av metoden bidrog till 

svar på syftet och frågeställningarna. En svaghet med enkäter kan vara att frågorna 

blir låsta och att man inte kan ställa följdfrågor på det förskollärarna svarar. En 

styrka kan vara att de får mer tid till att formulera sina svar. Dimenäs (2007) tar upp 

en enkäts fördelar med att man på kort tid når ut till många respondenter samtidigt. 

Han tar vidare upp att det kan vara lättare att undersöka människors attityder och 

uppfattningar med en enkät, då respondenterna kan känna sig mer anonyma än i en 

intervju. 

4.2 Genomförandet 
Vi tog kontakt med förskollärare som vi hade kopplingar till sedan tidigare. Vi 

skickade och gav dem varsitt missiv (se Bilaga 1) med innehållande information om 

vad som skulle undersökas. Vi fick tio förskollärare som tackade ja till att medverka 

i vår studie. Därefter skickade vi enkätfrågorna (se Bilaga 2) som de fick lite drygt 

en vecka på sig att besvara. En av förskollärarna valde under den veckan att hoppa 

av studien på grund av tidsbrist. Enkätsvaren gick vi igenom och kategoriserade 

dem efter likheter och skillnader. Sedan sammanfattade vi det insamlade materialet 

för att se om vi fått tillräckligt med svar för att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

4.2.1 Val av undersökningsgrupp 
Vår valda målgrupp blev förskollärare, då det är de som ansvarar för det 

pedagogiska arbetet i förskoleverksamheterna. Valet av undersökningsgrupp blev att 

skicka ut en enkät till flera förskollärare som vi stött på under vår utbildning och 

känner sedan tidigare. Vi valde förskollärare som har arbetat olika länge inom 

förskoleverksamheten och från olika typer av förskolor för att få ett bredare omfång 

av svar. De förskollärare som besvarat enkäten, har fått fiktiva namn som benämns 

Ann, Berit, Cissi, Doris, Emma, Frida, Gunnel, Hilma och Inger. 

4.3 Etiska ställningstaganden 
Med användandet av enkäter togs det hänsyn till de fyra huvudkraven i de 

forskningsetiska principerna som Björkdahl Ordell (2007) beskriver 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(ibid.). Innan enkäten skickades ett missiv ut, som beskrev syftet med vår 

undersökning. Förskollärarna upplystes om hur den insamlade datan kommer 

behandlas, förvaras och hur resultatet kommer att presenteras, vilket utgicks från 

informationskravet. Ett godkännande av deltagarnas medverkan utgick i enlighet 

med samtyckeskravet. Genom användandet av fiktiva namn på förskollärarna 

utgicks det från konfidentialitetskravet. Informationen från enkäterna kommer 

enbart att användas till detta självständiga arbete som då överensstämmer med 

nyttjandekravet. 

4.4 Metoddiskussion  
Vår studie baserades på förskollärares uppfattningar kring deras förhållningssätt till 

utomhusundervisning av ord och begrepp. Därför valde vi att använda oss av 

enkäter för att få svar på våra frågeställningar. Användandet av enkäter är något vi 



 

 

ansåg kunde försämra trovärdigheten kring hur den faktiska verkligheten ser ut. Det 

kan vara lättare för förskollärarna att skriva ner hur de borde arbeta i 

utomhusmiljön, fast att de egentligen eventuellt inte arbetar på det sättet. Genom en 

observation kan man istället få se hur de i verkligen arbetar med 

utomhuspedagogiken. Dock kan en observation av arbetssättet i utomhusmiljön bli 

mindre trovärdig, om förskollärarna har fått informationen innan om vad som ska 

observeras. Dimenäs tog upp om att man kunde göra ett avstamp ifrån 

informationskravet för att få en bättre trovärdigare observation. Han tog vidare upp 

enkäter som en positiv metod, då respondenterna kunde känna sig mer anonyma på 

detta vis (Dimenäs, 2007). Anonymiteten kan i sin tur leda till mer utförliga svar, 

som var vårt syfte med val av metod. Vi ansåg att det var svårt att få se hur 

förskollärares förhållningssätt såg ut på riktigt utan att svartmåla någon, då det hade 

behövts att lyfta de mindre bra exemplen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultat  

I detta kapitel kommer det finnas en sammanställning av de olika enkätsvaren, där 

likheter och skillnader synliggörs. Jämförelserna som görs är bland förskollärares 
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olika och lika uppfattningar kring arbetssätten med ord och begrepp i den fria leken 

i utomhusmiljön. Det redogörs för vilka möjligheter och hinder som finns med att 

bedriva utomhuspedagogik. 

5.1 Förskollärares uppfattningar kring lärande i utomhusmiljön 
I enkätsvaren hittades många likheter kring förskollärares uppfattningar när det 

gällde lärandet av ord och begrepp i den fria leken utomhus. Alla förskollärare som 

svarade på enkäten betonade vikten av att vara närvarande i barnens lek för att 

kunna stötta vid behov och finnas tillhands för att kunna benämna det barnen leker 

och gör. 
 

Utomhusmiljöns begreppsinlärning i den lärande leken skiljer sig ifrån 

inomhusmiljöns på så vis att man har möjlighet att lära med hela kroppen, 

man får springa fort, klättra högt, hoppa långt mm. Men så handlar det 

återigen om att utmana och vara engagerad, vi har en mycket viktig 

funktion i att själva vara noga med att faktiskt använda så många begrepp 

som möjligt. Det är ju enkelt att säga -kan du hämta den där? när båda ser 

vad man pekar på men långt mycket mer utvecklande att säga -kan du 

hämta den stora gröna spaden som ligger under bänken, den bänken som 

står bredvid sandlådan? Eller när man hjälper någon med en vante att 

samtidigt benämna -nu tar vi på den första vanten på den högra handen och 

den andra vanten på den vänstra handen. 

                                                                                                   (Inger) 

 

5.1.1 Stimulera barns utveckling och skapa förutsättningar för barns 

lärande 
En generell tanke som framkom i enkätsvaren var att sex av nio förskollärare ansåg 

att man bör vara närvarande pedagoger för att skapa förutsättningar för barns 

lärande av ord och begrepp utomhus. Cissi påpekar hur betydelsefullt det är att 

medvetet planera utomhusmiljön för att skapa de bästa förutsättningarna för barns 

lärande. 

 
Genom att vara närvarande, engagerad och tillgängliga. Genom att skapa en 

utomhusmiljö som främjar lek, utforskande, lärande, kommunikation och 

samspel. Genom att vara lyhörd och positiv till barnens tankar och idéer. 

Genom att vara tillåtande och låta barnen utforska olika saker [...] Vi har 

bestämt att alla pedagoger ska ha barnen i fokus i stället för andra 

pedagoger. Inga pedagoger ska stå i klunga och samtala med varandra utan 

finnas där för barnen.                                

             (Hilma) 

 

Ann och Inger betonade vikten av att vara en närvarande och medverkande pedagog. 

De ansåg också att det var betydelsefullt att erbjuda olika slags material och miljöer 

för att ge möjlighet till varierande begrepp och ord. Förskollärarna Berit, Emma och 

Gunnel tog upp att man ska benämna korrekt för att ge barn nya ord och begrepp i 

utomhusmiljön och att man ska vara öppen för barns frågor. Fyra av förskollärarna 

lyfte samtalet som en grundläggande del i lärandet av ord och begrepp och 

poängterade att man bör utforska tillsammans med barnen och vara nyfiken på deras 



 

 

intressen. Emma skrev om hur man kan stimulera barns utveckling av ord på detta 

sätt: 

 
Barnens utveckling av ord och begrepp stimuleras av att utemiljön växlar 

varje dag beroende på yttre påverkan som ljus, ljud, väder, årstider, 

förbipasserande mm. Hur är sanden idag? Nu finns det frost vi kan blanda i 

sanden. Vatten i däcken efter regn. Is i däcken efter kall natt. Ekollon på 

marken på hösten. Snäckor i buskarna efter regn osv. 

                (Emma) 

 

Hilma skrev att hon upplevde att barnen ofta kan vara mer mottagliga för inlärning 

utomhus och hon trodde att det berodde på att det är mer frihet och större ytor. Hon 

ansåg också att det är mer tillåtet att låta och röra sig mer än vad det är inomhus. 

 

Majoriteten av förskollärarna betonade vikten av att vara delaktig i barnens lek. 

Hilma påpekade att delaktigheten i barnens lek i sin tur kan leda till att man som 

förskollärare var där och utmanade barnen i deras utveckling av ord och begrepp. 

Gunnel betonade också vikten av att finnas till hands i barnens lek för att fylla på 

med ord och begrepp och att man kunde rikta barns uppmärksamhet mot något som 

kunde vara intressant att samtala kring. 

 
I den fria leken eller som vi kallar det “lärande” leken är pedagogens roll 

olika beroende på barngrupp och dagsform, det finns inte en fast roll att 

hålla som pedagog i utomhusmiljöns lärande lek. Det är jätteviktigt att vara 

med i leken, stötta, utmana och föra den framåt men det är också viktigt att 

ibland stiga tillbaka och vara den som betraktar. 

                                                                                                   (Inger) 

 

 

Fyra förskollärare ansåg att man kan flytta ut inomhusaktiviteterna ute istället. En 

av förskollärarna gav exempel på vad man kan ta med sig ut: Sång, ramsor, rim, 

sagor, berättelser av olika slag, låt fantasin flöda när ni går till skogen tillsammans, 

hitta på en berättelse tillsammans (Frida). 

 

5.2 Möjligheter enligt förskollärarna med lärandet kring ord och 

begrepp i utomhusmiljön 
Majoriteten av förskollärarna skrev om betydelsen av att vara en närvarande och 

engagerad pedagog, som hjälper barnen med att sätta ord på saker och ting. Frida 

och Hilma betonade också vikten med att vara en aktiv pedagog. Emma, Hilma och 

Inger lyfte att man ska leka tillsammans med barnen för att skapa möjligheter för att 

kunna lära dem ord och begrepp i den fria leken utomhus. 

 
Jag ser att det finns stora möjligheter för barnen att befästa och ta till sig 

begrepp ute. Dels när de leker med sina kompisar, eftersom barn lär av 

varandra. Men också genom att vi pedagoger pratar och samtalar med 

barnen. T.ex. i sanden när vi bakar kakor, när vi lyfter på stenar och letar 

efter maskar, eller när vi åker rutschkana, leker kurragömma, när vi leker 

med vatten och använder olika mått.  

                                                                                                   (Cissi)  
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Att möta barns frågor och vara lyhörda för deras intressen ansåg Doris, Berit och 

Hilma vara en väsentlig möjlighet för att skapa ett utmärkt lärandetillfälle. Ann och 

Inger betonade möjligheterna med utomhusmiljön på grund att dess föränderliga och 

stabila miljö. Utomhusmiljön ger ju andra intryck på barnen [...] årstidsväxlingarna 

ger fler möjligheter till att lära nya ord och begrepp (Emma). 

 

5.2.1 Utomhusmiljöns betydelse för lärande kring ord och begrepp i 

leken 
Ann pratade om att utemiljön kunde vara en bättre inlärningsplats för vissa barn, 

som exempelvis kanske kräver större utrymme för att ta in nya kunskaper. Ann 

påpekade vidare att det är betydande att ha ett genomtänkt syfte med utemiljön och 

att den ska vara lika självklar som den pedagogiska verksamheten inomhus. Cissi 

och Inger skrev om vikten av att använda utforskande material för att stimulera 

lärandet kring ord och begrepp. De skrev vidare att de använde sig mycket av 

spontana undervisningssituationer. Förskolläraren Emma tog upp lådcyklarna som 

en möjlighet när det gäller att utforska och upptäcka nya miljöer, som i sin tur kan 

leda till ett lärande av flera nya begrepp. Detta är något som Emma, Hilma och 

Gunnel också tog upp, utomhusmiljöns möjligheter till fler begrepp.  

 
Jag försöker vara noggrann med att benämna de begrepp som passar i 

sammanhanget, att använda mig av ett expansivt språk. Många ord och 

begrepp förstärker jag också med tecken som stöd. För de barn som ännu 

inte har ett eget talat språk är jag extra noga med att benämna de saker och 

de begrepp som de åsyftar med sina gester och sin mimik.  

                                                                       (Inger) 

 

Doris och Inger betonade betydelsen av att pedagogerna ska finnas till hands för 

barnen för att skapa stora möjligheter till lärande. Gunnel skrev att orden blir 

relevanta på ett annat sätt utomhus, då barnen får uppleva det med fler sinnen och i 

andra sammanhang. Ann, Berit och Hilma pratade också om utomhusmiljöns 

betydelse av inlärning av begrepp, då barnen får använda hela kroppen ute. De får 

exempelvis känna, lukta, se på den blöta och kalla sanden, vilket kan ge dem en 

bättre förståelse för begreppen kall och blöt. 

 
Det finns massor av ord och begrepp ute som inte finns inne. Det gäller att 

ta tillvara på tillfällena till dialog tillsammans med barnen och sätta ord på 

saker och ting. Ute kan du lära dig med hela kroppen och alla dina sinnen 

vilket gör att man kan lära sig på många olika sätt. 

                                                                                         (Hilma) 

 

5.3 Hinder enligt förskollärarna med lärandet kring ord och 

begrepp i utomhusmiljön 
Resultaten visar olika tankar kring hinder och vad det beror på. Jag ser inga hinder 

utan bara möjligheter, och dessa möjligheter är oändliga. Allt beror på ditt 

förhållningssätt som pedagog (Hilma). Hinder [...] om det är mycket konflikter, så 

fokus få vara på annat än att befästa begrepp (Cissi). 



 

 

 

Cissi pratade om att det fanns en tendens att pedagogerna blev oengagerade i 

utomhusmiljön på grund av för många barn. Fem av nio förskollärare tog upp ett 

väsentligt hinder av att det var för många barn per förskollärare utomhus, eftersom 

personalen oftast tog sina raster då. Emma och Berit påpekade att i utomhusmiljön 

var barnen oftast utspridda över gården på grund av stora utrymmen och var oftast 

inte samlade. Vilket i sin tur kunde leda till att man som förskollärare missade 

lärtillfällen på grund av att det var för få vuxna ute. Detta bekräftade Inger med att 

hon tyckte att hon inte räckte till för alla barn. Frida beskrev att hon ansåg att det var 

svårt att få till djupare samtal med barnen ute på grund av att de ofta var många barn 

samlade med mycket buller och skrik som gjorde att det är svårt att höra vad andra 

pratade om. Cissi betonade att det kunde bli mycket konflikter ute om det var en 

ostimulerad miljö och en otrygg stor barngrupp.  

5.4 Resultatsammanfattning 
I studiens resultat betonades vikten av att förskollärare bör vara närvarande i 

barnens lek. Detta framkom igenom hela resultatets olika svar. Resultaten visade 

också att förskollärarna bör finnas till hands för att kunna sätta ord på vad barnen 

faktiskt leker och gör. Det var även vid de vardagliga situationerna som det var 

betydande att använda så många begrepp som möjligt och i korrekt form. 

Förskollärarna har en betydelsefull roll att samtala med barnen och benämna det 

dem gör, för att i sin tur förhoppningsvis öka barnens begreppsförståelse. Det som 

även lyfts i resultatet var att man som förskollärare bör vara öppen och lyhörd för 

barnens frågor och vilja till att undersöka.  

 

Samspelen mellan barnen är också en väsentlig del i utvecklingen av ord och 

begrepp, då barnen lär sig tillsammans, av varandra och tillsammans med de vuxna. 

Förskollärarna betonade även vikten av att vara en aktiv och delaktig pedagog i 

barnens lek. Att man tillsammans leker med barnen och där skapar möjligheter till 

att utmana dem i deras utveckling. Utomhusmiljön har också en stor betydande del 

för barns utveckling av ord och begrepp. Den bör vara utformad för att kunna främja 

barnens lek och utforskande. Detta kunde förskollärarna göra med olika slags 

material för att ge en möjlighet till varierande ord och begrepp. I resultatet togs det 

även upp om lådcyklarnas möjligheter till andra ord och begrepp, där man kan 

komma till nya miljöer som man inte kunnat nå innan.  

 

En av förskollärarna tog upp att vissa barn kunde ha det lättare att lära sig saker 

utomhus, då det fanns större ytor att vistas på. Dessa stora ytor kunde bidra till ett 

lärande med hela kroppen, vilket kunde göra ord och begrepp mer relevanta om de 

ses i andra sammanhang. 

 

Hinder med lärandet utomhus såg förskollärarna på lite olika sätt. En del ansåg att 

det inte fanns några hinder, utan att det berodde på vad man som förskollärare hade 

för förhållningssätt. Ett annat hinder som de flesta beskrev var att de ofta var för få 

personal ute och för många barn samtidigt. Detta medförde att det kunde vara svårt 

att finnas till hands för alla barn och stötta varje barns lärprocesser. Många skrev att 

det oftast strukturerades att personalen tog sina raster när barnen var ute, vilket 

också var en bidragande orsak till att det oftast var för få personal ute. En av 
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förskollärarna skrev att det var svårt att få till djupare samtal med barnen, då det 

oftast blev högre buller och skrik när många barn var ute samtidigt. 

5.5 Resultatanalys 
Vi anser att det som framkom i resultatet stämmer överens med det vi har fått lära 

oss under vår förskollärarutbildning. Bland annat att man ska vara en närvarande 

pedagog som finns till hands och sätter ord på det barnen gör, för att bidra till att 

utveckla barns begreppsförståelse, samspel och lekförmåga. Dock har vi märkt när 

vi har varit ute i verksamheterna att det finns stor problematik med att kunna finnas 

till hands för barnen, då det oftast är färre vuxna ute och det är stor yta att röra sig 

på. Barnen vill heller inte alltid ha med oss vuxna i leken och där kan det bli 

svårigheter att stötta dem i deras lek. 

 

Vi menar också att pedagogiken inte slutar vid ytterdörren och detta var det många 

som poängterade i sina enkätsvar. Vi har sett hur förskollärare använder utevistelsen 

som en tid att ta sina raster, då de anser att barnen ändå bara leker och springer av 

sig överflödig energi. Vi menar att man ska tillvara på utomhusmiljöns resurser för 

att förstärka barnens lärande. Miljön behöver vara genomtänkt för att utmana och 

stimulera barnen till lek och kreativitet.  

 

Det var roligt att få svar av förskollärare från olika förskoleområden. För där kunde 

vi utläsa att alla arbetar utefter ungefär samma arbetssätt. Vi trodde nämligen att 

svaren skulle skilja sig mer åt på grund av det vi beskrivit ovanstående stycken. 

Studiens resultat ger oss hopp om en förbättrad utomhuspedagogik i vår kommande 

yrkesprofession. 

5.5.1 Resultat kopplat till analysmodellen 
Det resultaten visar är att förskollärarnas uppfattningar kring deras förhållningssätt 

till undervisning utomhus, är något som kan påverka barns lärprocesser av ord och 

begrepp i den fria leken i utomhusmiljön. Även förutsättningar som exempelvis 

mindre personal vid utevistelsen är något som kan påverka förskollärarnas 

närvarande roll i barnens lek. Barnen är mer utspridda utomhus och personalen 

oftast passar på att ta sina raster när barnen är ute. Resultatet av detta kan bli 

problematiskt för förskollärarna att vara närvarande i barnens lek för att kunna sätta 

ord på det barnen gör. Om förskollärarna inte har förutsättningarna till att vara 

närvarande, så kan samspelet och samtalen tillsammans med barnen försvinna. 

Samtal och samspel tillsammans med barnen kan vara väsentligt för deras 

begreppsutveckling. Det som kan behövas för att ett lärande av ord och begrepp ska 

kunna ske i utomhusmiljön behövs det lek, bra uppfattningar, bra förutsättningar, 

samtal och samspel ihop med barnen (se Figur 1). 

 

 

 



 

 

6 Diskussion 

Rapportens huvudsakliga resultat visar att de förskollärare som har besvarat vår 

enkät, har många likheter i deras uppfattningar kring lärandet av ord och begrepp i 

utomhusmiljön. Det är intressant att koppla Szczepanskis (2008) tankar om att 

utomhusmiljön har en kompletterande roll till det teoretiska (ibid.). Det är även 

intressant att koppla ihop det med vad Szczepanski och Andersson (2015) tar upp 

om att man kan få en större verklighetsanknytning om undervisningen sker i olika 

lärmiljöer (ibid.). En sådan likhet är att utomhusmiljön kan bidra till ett lärande med 

alla sinnen och den egna kroppen. Vilket kan bidra till en större 

verklighetsuppfattning kring ord och begrepp. 

 

En utmärkande del i resultatet är att vara en närvarande och deltagande pedagog i 

barnens utelek och finnas till hands för att benämna det barnen gör. Forskning 

betonar betydelsen av att vara en närvarande pedagog som informerar och sätter ord 

på det barnen gör. Förskollärare har en betydande roll när det gäller att samtala och 

samspela med barnen för att gynna deras lärprocesser (Pramling, Samuelsson & 

Johansson, 2011). Detta är något som även kan kopplas samman med 

analysmodellens (se Figur 1) faktorer för att skapa möjligheter till lärande i 

utomhusmiljön, där samtal och samspel kan vara en väsentlig ramfaktor. Några av 

förskollärarna tog också upp kommunikationens betydelse för lärandet av ord och 

begrepp i utemiljön. Många begrepp kan ge en djupare förståelse utomhus, då 

begrepp kan bli relevanta på ett annat sätt i olika sammanhang. 

 

I studiens resultat betonar några av förskollärarna vikten med att finnas till hands i 

barnens lek och att utforska saker tillsammans. Forskning visar att det är 

betydelsefullt att finnas med och delta i barnens lek och även att utforska 

tillsammans för att få syn på vad de har för intressen, vad de vet och inte vet (Metin 

Aslan, 2018). Detta kan bidra till att öka möjligheterna för att lära barnen nya ord 

och begrepp. För att fånga upp vad barnen har för intressen bör man finnas nära 

barnens lek och vara tillgänglig för att kunna utmana dem i deras lärprocesser. 

Vilket man kan se i en av analysmodellens ramfaktorer, där leken har en betydande 

del i hur lärande utomhus blir (se Figur 1). 

 

En annan väsentlig del i resultatet visade att förskollärarna vet hur de ska använda 

utomhusmiljön i utbildningssyfte. Dock visar forskning att många förskollärare 

brister i kunskapen av att undervisa utomhus och även varför och när man bör göra 

det (Szczepanski, 2008). Har det bara att göra med att det är för få lärare ute eller att 

de inte har rätt kunskaper? Eller vad beror det på? Många brukar dessutom ta sina 

raster när barnen är utomhus. Då kan man undra varför tar personalen rasten just då? 

Varför tar de inte rasterna när barnen är inomhus, när alla barnen är mer samlade på 

en mindre yta och att det är kanske lättare att hålla koll på barnen? Enligt 

analysmodellen är förutsättningarna en bidragande ramfaktor till hur lärandet blir 

(se Figur 1). Forskning påvisar att utomhusmiljöns stora ytor kan påverka barnens 

engagemang till att fokusera på en uppgift (Kroeker, 2017). De stora ytorna kan 

påverka att det bli svårare att nå barnen i deras lek. Denna problematik med 

utomhuspedagogiken är något som de flesta förskollärarna tog upp i enkätsvaren 
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som ett hinder i utomhusmiljöns undervisning. Varför strukturera de inte upp 

rasterna bättre? Något som Szczepanski (2008) tar upp är att en del 

förskollärare har svårt att hantera stora barngrupper och att det begränsar 

undervisningen (ibid.). Då bör det vara extra betydande att man verkligen 

planerar upp utomhusmiljön bättre för att få en bra verksamhet utomhus. 
 

En av förskollärarna tog upp konflikthantering som en begränsning i arbetet med 

utomhuspedagogiken. Hon menar att utomhus blir det fler konflikter som då tar bort 

fokus på att befästa och benämna begrepp. Detta är något som vi inte riktigt håller 

med om. Vi tycker att det är en möjlighet då man benämner många begrepp när man 

hanterar konflikter. Exempelvis: - nu blev Saga ledsen när du gjorde sådär, eller - 

hur hade du känt om Kalle gjort så mot dig? Här benämner man begrepp såsom 

ledsen och känt och här får du även in samtalet i konflikthanteringen. Samtalet, som 

resultatet visat, är en väsentlig del för att öka barns begreppsförståelse. Vilket i sin 

tur säger emot konflikthanteringen som en begränsning i utomhusundervisningen. 

 

En viktig slutsats i resultatet är hur förskollärares förhållningssätt till 

utomhuspedagogik påverkar lärandet tillsammans med barnen. Forskning tar upp 

just förskollärares förhållningssätt som en betydande del i lärandet utomhus och att 

de har olika synsätt på utomhusundervisning (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Med 

detta kan man säga att alla är och tänker olika. Vissa pedagoger kanske inte är nära 

barnen i deras lek utomhus, fast att de vet att de egentligen borde. Detta bekräftar 

analysmodellen sista faktor till ett lärande utomhus, att har man en uppfattning om 

att det inte går att genomföra ett lärande ute, så påverkar detta lärandet i sig (se 

Figur 1). 

 

Enligt förskolans läroplan ska miljön utformas så att den lockar till lek och 

utforskande. Förskollärarna bör engagera sig i samspel och samtal tillsammans 

barnen. Utomhusmiljön ska utmana till kreativ lek och andra aktiviteter samt främja 

barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Detta är något som de flesta 

respondenterna har tagit upp i sina enkätsvar och som kan koppla ihop med 

förskolans läroplans mål. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Vi har i denna studie valt att fokusera på förskollärares uppfattningar kring hur de 

anser sig bör arbeta med utomhuspedagogik. Vi anser att det skulle behövas fler 

observationer av förskollärares arbetssätt med pedagogiken utomhus, utan att de i 

förväg fått information om vad som ska observeras för att få syn på hur förskollärare 

verkligen arbetar. En frågeställning man kan bygga vidare på är: Hur arbetar 

förskollärare med lärande i utomhusmiljön? 
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Bilaga 1: Missiv 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

  

Förfrågan om att delta i en studie om utomhuspedagogik 

Vill Du delta i en studie om utomhuspedagogik?   

      

Vi är två̊ studenter som läser vår sista kurs på̊ Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi 

går på̊ förskollärarprogrammet. I denna kurs skriver vi ett examensarbete om 

utomhuspedagogik. 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och åsikter 

kring lärandet av ord och begrepp i utomhusmiljön. Studien kommer 

genomföras med hjälp av enkäter som förskollärare på olika förskolor 

bevarar. Studien kommer att genomföras under 26/11-29/11 2018. Enkäten 

kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av arbete med ord och begrepp 

i utomhusmiljön. 

  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras 

så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av 

resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet 

kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt till handledare och examinator (gäller 

förskollärarprogrammet) samt i skriftlig form. När examensarbetet är färdigt 

och godkänt kommer det att finnas i en databas (DiVA) vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Enkäterna kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt.  

  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan närmare motivering. Vi frågar härmed om Du vill delta i 

denna studie och vill att Ni besvara detta via mail med ett ja eller nej, ditt 

förnamn och datum. 

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Lisett Bågenholm                                                    Elin Lindgren 

Student                                                                        Student 

lb222wq@student.lnu.se                                               el22gz@student.lnu.se 

0763-15 66 65                                                     070-344 09 35 

 

Elis Weslien 

Handledare 

elis.weslien@lnu.se  
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

1. Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

2. Hur använder DU dig av utomhuspedagogiken i din verksamhet?  

3. Har ni någon gemensam tanke angående utomhuspedagogiken på hela 

förskolan? Och vad i så fall? 

4. Vilken roll anser DU att ni har som förskollärare i utomhusmiljön i den fria 

leken? 

5. Hur ser DU på utomhusmiljöns betydelse för barns lärande i den fria leken 

kring ord och begrepp? 

6. Hur arbetar DU med ord och begrepp i utomhusmiljön i den fria leken? 

7. Hur anser DU att ni som förskollärare skapar förutsättningar i den fria leken 

för barns lärande kring ord och begrepp? 

8. Vilka möjligheter och hinder anser DU att det kan finnas med lärandet kring 

ord och begrepp i den fria leken utomhus? 

9. Hur anser DU att barnens utveckling av ord och begrepp kan stimuleras i 

utomhusmiljön i den fria leken?  

10. Något mer DU vill tillägga? 

 


