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ABSTRAKT 

Sju förskolor med utomhuspedagogisk profil undersöktes i denna studie. Genom 

kvalitativa intervjuer med totalt 6 förskollärare och 22 barn kartlades hur förskollärare 

och barn i utomhuspedagogiska förskolor uppfattar lärande och kunskapsskapande. För 

att komplettera intervjuerna gjordes deltagande observationer i 5 av de 7 förskolorna 

under en hel dag och dokumentation kring lärande studerades i samma syfte. Studien 

visar att förskollärarnas uppfattningar kring lärande och kunskaper stöttas av 

vetenskaplig forskning och teoribildning. En tydlig betoning på sociala kunskaper, som 

ett viktigt kunskapsområde, präglade förskollärarnas syn. Alla förskollärare ansåg också 

att alla läroplanens målområden och kunskapsbegreppen kan tas upp med 

utomhuspedagogiska arbetsmetoder och att det tom kan vara lättare och fördjupa 

lärandet ytterligare. Miljöns roll för att lyfta upp nyfikenhet och motivation i lärande 

betonades. De flesta förskollärarna menade att deras roll var att vara närvarande och att 

utmana till vidare lärande. I övrigt betonade de ett flertal olika områden, vilka i sin 

helhet gav en flerdimensionell bild av lärarens roll i kunskapsbygget. Att hinna med den 

pedagogiska dokumentationen upplevdes av flera av förskollärarna vara en svårighet i 

det utomhuspedagogiska arbetet, eftersom mycket tid spenderas ute. Detta kan lyftas upp 

som ett dilemma eftersom utomhuspedagogisk teoribildning sätter en stor vikt vid 

reflektionen och dess betydelse för lärandet. Barnen kopplade lärande som begrepp 

mycket till skola och skolfärdigheter, men också kunskaper som kan kopplas till den 

bedrivna utomhuspedagogiska verksamheten. 
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1. INLEDNING 

 

Utomhuspedagogik har fascinerat mig som ett sätt att arbeta med barn i förskolor och 

bl. a har en del forskning, som tyder på att utomhuspedagogisk aktivitet gynnar barns 

lärande och hälsa, övertygat mig om att detta är något som jag ville undersöka vidare 

om (se t ex Grahn m.fl., 1997; Nelson, 2007; Szczepanski, 2006; 2007). Det blev 

därför naturligt att ytterligare fördjupa mig i detta pedagogiska arbetssätt i 

examensarbetet.  

 Vidare har den reviderade läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) och diskussionerna 

kring förskolan, internt inom skolväsendet, samhället i stort och i media lyft upp 

lärandets och kunskapernas roll (se t ex Skolverket, 2010). Naturvetenskapliga 

ämnen, som jag har ett stort intresse för, har också betonats och jag anser att ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt har en stor potential för att kunna locka fram barns 

nyfikenhet för dessa ämnen (jmf. t ex Brügge m.fl., 2011; Edman, 2007). Allt detta 

har gjort att mitt intresse har riktats mot lärande och kunskaper i förskolorna med 

utomhuspedagogisk riktning. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att ge en fördjupad förståelse för vilka uppfattningar som finns 

kring lärande och kunskaper i förskolor med utomhuspedagogisk profil både från 

förskollärarperspektiv och från ett barnperspektiv. Vidare vill jag ta reda på vilka 

uppfattningar förskollärare har om sin roll i barns läroprocesser och kunskapsbygge. 

  

Mina frågeställningar i undersökningen är: 

 Vad har förskollärare i förskolor med utomhuspedagogisk profil för 

uppfattningar kring lärande och kunskaper speciellt med betoning på 

läroplanens målområden? 

 Vilka uppfattningar har barnen om lärande och kunskaper som begrepp och 

hur detta kan kopplas till den verksamheten som bedrivs? 

 

Med den första frågeställningen vill jag lyfta upp mångfalden av tankar kring lärande 

och kunskaper som förskollärarna har.  Bakhtins tankar om att inlärningspotentialen 

ligger i flerstämmigheten (Dysthe, 2008) har inspirerat mig. I detta arbete vill jag 

gärna lyfta upp flerstämmigheten mellan olika förskollärarnas sätt att se på sitt arbete 

med lärande och kunskapsbygge och hitta både likheter och kontraster i de olika 

tankegångarna för att på så sätt skapa en djupare insikt både för min egen utveckling 

och för andra som är intresserade av detta arbetssätt.  

 Lärande och kunskaper är omfattande begrepp som diskuteras flitigt i den 

pedagogiska litteraturen (Gustavsson, 2002; Illeris, 2011; Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003; Säljö, 2000; Williams, 2006), men hur tänker pedagoger som har 

en lång arbetslivserfarenhet inom en förskola med utomhuspedagogisk profil om 
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lärande och kunskaper? Vad är det som lyfts upp och betonas i den pedagogiska 

praktiken, och vilka uppfattningar betonar förskollärarna personligen och varför?  

 Intresset har också riktats mot förskollärarnas syn på lärande och kunskaper 

enligt läroplanens målområden. Läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) uppfattas ofta som 

det viktigaste styrdokument i arbetet med barn i förskolorna och i den reviderade 

läroplanen har ett antal nya mål tillkommit och en del mål formulerats om bl. a. har 

områdena kring naturvetenskap och teknik samt dokumentation tydliggjorts. Det 

känns mycket relevant att ta upp förskollärarnas uppfattningar om hur ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt kan bidra till de olika målområdena.  

 Vidare menar Hedenquist & Håkansson (2009) att de nationella målen är 

avsiktligen öppet formulerade och att det svenska skolsystemet bygger på denna 

form av ”deltagande målstyrning”. På detta sätt betonas att grunden för utvecklingen 

ska vara den kunskap som kommer fram ur verksamheten (Alexandersson, 1999). 

Genom att målen är öppet formulerade lämnas ett tolkningsutrymme för den 

ansvarige pedagogen. Det är därför också mycket intressant att studera hur 

förskollärarna i verksamheten tolkar och arbetar med de olika målområdena. 

  Lärarnas roll i kvaliteten av lärandet och kunskapsskapandet anses vara 

betydande (Barber & Mourshed, 2007; Egidius, 2005; Skolverket, 2003; 2011). 

Egidius (2005) anser att förmågan att inspirera är en av pedagogikens grundpelare. 

Enligt honom innebär detta att ”inte att fylla ett ämbar utan att tända eld” och handlar 

om att skapa förutsättningar för livslångt intresse. Vidare har läraren en mycket 

betydelsefull roll i lärandet. Merleau-Pontys teori (1962 i Skolverket, 2011) kring 

livsvärld är ofta refererad till och intressant också ur utomhuspedagogisk synvinkel. 

Denna teori anser att om pedagogiska möten ska äga rum, bör barnens hela livsvärld 

tas hänsyn till: dess tänkande, sinnlighet och kroppslighet bör involveras. Vidare 

anses att de samspelsprocesser, som vuxna engagerar barn i, har en central dimension 

i lärandet (Skolverket, 2011). Även McKinsey rapporten (Barber & Mourshed, 2007) 

kan lyftas fram här. Enligt rapporten är läraren den viktigaste faktorn i elevernas 

skolframgång ”the quality of an education system cannot exceed the quality of its 

teachers”.  

 I den andra frågeställningen är mitt intresse riktat mot barns syn på lärande 

och kunskaper. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) menar att 

förutsättningarna för att barnen ska lära är att läraren möter och utmanar barnets 

tankevärld. De menar vidare att intervjuer är ett bra sätt att göra barns värld synlig 

och att anpassa verksamheten till barnen. Mitt syfte med frågeställningen är att få 

insyn i barns tankevärld och speciellt hur de ser på lärande i utomhuspedagogiska 

sammanhang, vidare vill jag få fördjupade kunskaper, både praktiska och teoretiska, 

om barnintervjuer för att kunna använda dessa i mitt kommande yrke.  
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2. BAKGRUND 

 

I detta kapitel presenterar jag begreppet utomhuspedagogik. Jag definierar begreppet 

och tar upp tidigare forskning. 

 

 2.1. Vad är utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik definieras på följande sätt: ”utomhuspedagogik är ett 

pedagogiskt förhållningssätt som syftar på växelspel mellan upplevelse och 

reflektion grundat på upplevelser i autentiska situationer” (2012, Nationellt centrum 

för utomhuspedagogik, hemsida). Vidare menas att utomhuspedagogik är ett 

tvärvetenskapligt utbildningsområde och forskningsfält som betonar bl. a. platsens 

betydelse för lärandet: lärandets rum flyttas till samhällsliv, natur- och 

kulturlandskap. Samspel mellan sinnliga upplevelser och boklig bildning anses 

viktigt (a.a.). 

 Brügge & Szczepanski (2011) lyfter vidare upp att kunskapen, som byggs 

upp via upplevelse med sinnena, blir mer aktiv och tillåter att både känsla, tanke och 

handling förenas. Inlärningsprocessen förstärks också genom att det sker i sitt rätta 

sammanhang genom direkta upplevelser med förståelse ”genom hela kroppen” och 

genom reflektion. Motivation och engagemang växer också pga. att kunskaperna 

förankras genom direkta upplevelser. Vidare betonar författarna också att lusten att 

lära, helhetsupplevelser, tematiskt integration och direkt kontakt med människor är 

centrala aspekter inom utomhuspedagogiken.  

 I Sverige har Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid Linköpings 

universitet varit verksamt sedan 1993. NCU är både resurs- och kompetenspool för 

forskar- och magisterutbildningen i ämnet. Vidare arbetar nätverket Utenavet för att 

främja utomhuspedagogik nationellt. Följande organisationer står bakom Utenavet: 

NCU (Nationellt centrum för utomhuspedagogik), Naturskoleföreningen, 

Friluftsfrämjandet, Movium (Sveriges Lantbruksuniversitets tankesmedja för hållbar 

stadsutveckling), NCCFF (Nationellt centra för främjandet av god hälsa hos barn och 

ungdom) och Skogen i Skolan. På hemsidorna kan man hämta information bl.a. om 

aktuell forskning, idéer för utveckling för utomhuspedagogiskt arbete. 

 

 

2.2. Utomhuspedagogisk forskning idag 

Forskningen idag inom ämnet utomhuspedagogik är tvärvetenskaplig. I Sverige drivs 

frågorna bl. a. i Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid Linköpings 

universitet och forskare som ofta nämns är Lars Owe Dahlgren och Anders 

Szczepanski. Szczepanski (2008) har bl.a. studerat lärarens uppfattningar om 

landskapet som lärandemiljö och kommit fram till att utomhuspedagogikens särart 

kan tematiseras med tre olika perspektiv: plats-, miljö- och kroppsperspektiv. Han 

har vidare tagit upp en modell för utomhuspedagogik och lärande. Denna modell är 
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delat i fyra olika domäner: personlig och social utveckling, utomhusaktiviteter, 

miljöundervisning och hälsa. Både Dahlgren och Szczepanski har också skrivit aktivt 

om utomhuspedagogik både i forskningssammanhang och i läroböcker (Szczepanski, 

2008; Szczepanski, 2007; Dahlgren & Szczepanski, 2004; Dahlgren, 2007). 

Rickinson m.fl. (2004) har skrivit en forskningsöversikt om 

utomhuspedagogisk verksamhet. Översikten handlade om 150 vetenskapliga 

forskningsartiklar och lyfte upp utomhuspedagogisk lärande från olika områden och 

perspektiv. Några resultat som kan lyftas upp är bl.a. att utomhusverksamhet enligt 

flertal studier ger positiva effekter för utveckling av sociala kunskaper t ex 

ansvarstagande och samarbete och att skolgårdsarbete gynnar förståelsen av teknik, 

design och vetenskaps relaterade områden och förbättrar barns fysik genom att det 

ökar motivation till rörelse. Författarna betonar dock att i flertal områden finns det 

behov av ytterligare forskning. 

 Rörelse, miljö, hälsa och lärande kopplas ofta ihop med utomhuspedagogisk 

verksamhet och t ex nämns ofta Ericssons studie om att skolbarnens studieresultat i 

matematik och svenska förbättrades genom ökad mängd rörelse om dagen (Ericsson, 

2002). Mårtensson (2004) har studerat bl. a. utomhusmiljöns betydelse för 

utomhuslek t ex uppmärksammade hon att barnen är mer fysiskt aktiva i naturmiljön. 

Grahn m.fl. (1997) har lyft fram att motorisk aktivitet och utevistelse bidrar till 

lärande och hälsan. Hartig m.fl. (2003) har visat att personer som promenerade i 

naturen blev avstressade, fick sänkta blodtrycksnivåer och de kände sig mer positiva. 

 Den moderna hjärnforskningens resultat refereras ofta till i 

utomhuspedagogiska sammanhang (Dahlgren & Szczepanski, 2007; Friluftsrådet, 

2007). T ex har det i djurförsök visat sig att stimulerande eller berikade miljöer och 

interaktion med andra djur ökar minneskapaciteten. Det sociala engagemanget ger en 

effekt men den blir större när försöksdjuren har tillgång t ex leksaker. Att enbart ha 

möjligheter till motion visar sig också förbättra minnet. Det har också visat sig att en 

varierande miljö ökar antalet synapser i nervceller och antalet neuroner i 

hippocampus. Dessa resultat har sedan vidare ofta använts som motivering till 

maximal stimulans av treåringar (Klingberg, 2011).  Vidare lyfter Damasios (1999)  

upp, att kroppen tillhandlahåller de basala referensramarna för medvetandet och att 

utan kropp har vi inget medvetande. Även känslornas roll betonas som mycket 

viktiga i våra medvetna tankar. De både vägleder viktiga beslut och påverkar 

karaktären och effektiviteten av kognitiva processer (Damasio, 1999; Goleman, 

2007).  

Även genusforskning stödjer utomhuspedagogiken: Änggård (2011) har 

forskat om miljöns betydelse i barns lekar och kommit fram att lek i skogen kan 

motverka stereotypa könsroller.  
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3. STUDIENS TEORETISKA UTGÅNGPUNKTER 

 

I detta kapitel presenteras begreppen kunskap och lärande 

 

 

3.1. Vad är kunskap? 

Kunskap är ett vitt begrepp som kan definieras på många olika sätt bl. a. Gustavsson 

(2002) lyfter upp att kunskapen kännetecknas av människans strävan att överleva och 

skaffa sig ett bättre liv och att kunskap är något människan ägnat sig åt under hela sin 

historia. Egidius (2005) definierar kunskap på följande sätt ”Kunskap är för mig en 

sammanfattande beteckning på uppfattningar och föreställningar som på ett korrekt 

sätt representerar den verklighet som de är uppfattningar och föreställningar om” och 

ett annat ”kunskap är inte avbildning utan en form av mental (nervfysiologisk) 

konstruktion av sådant som vi uppfattar och upplever i vår kontakt med omvärlden”. 

Säljö (2000) tar upp ett sociokulturellt perspektiv på kunskaper som något som man 

använder dagligdags för att lösa problem och hantera kommunikativa och praktiska 

situationer på ett ändamålsenligt sätt.  

 Skolverket (1997b) lyfter upp tre aspekter av kunskap med betoning på 

senare års forskning: att kunskap är ett sätt att göra världen begriplig för den enskilde 

som är en aktiv skapare av kunskaper, att kunskaper är beroende av sitt sammanhang 

och att kunskaper är ett redskap för att bearbeta världen. Kunskapens beroende av sitt 

sammanhang det s.k. Kontextuella aspekten innebär att i det sammanhang barnet lär, 

påverkar kunskapens begriplighet och hur den infogas till de befintliga kunskaperna. 

Det dekontextuella kunskapen innebär ett reflektivt kunskapsskapande där 

kunskaperna formas ur sitt sammanhang t ex genom reflektion. Kunskap erövras 

genom lärande som kan ske på olika sätt och i olika sammanhang och uttrycks 

genom handling, tänkande och känslor och alla dessa former bidrar till barns lärande 

(Pramling & Sheridan, 1999; Skolverket, 1997b). I läroplanen står de att barn erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande, skapande och också genom att 

iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev. 2010). 

 I läroplanen tas fyra olika former av kunskaper upp: fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet (Lpfö 98 rev. 2010). Med faktakunskaper menas 

kunskaper som information, regler och fakta av olika slag. De går att kvantifiera, 

minnas och glömmas och de är förståelsens byggstenar. Förståelsekunskaper kräver 

djupare uppfattning eller förståelse av innehållet. De är knutna till tänkandet och 

påverkas av våra känslor och interaktion. Färdighetskunskaper är kopplade till att 

kunna göra, eller genomföra uppgifter och de är en praktisk kunskapsform som 

kommer till uttryck i handlingar och beteende. Förtrogenhetskunskaper innehåller 

kunskapernas ”tysta dimension”; något som inte kan uttalas och skrivas ner men 

kommer till uttryck i bedömningar (Gustavsson, 2002; Skolverket, 1997). I 

läroplanen (Lpfö98 rev. 2010) lyfts upp också att dessa kunskapsformer förutsätter 

och samspelar med varandra.  
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3.2. Lärande  

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) tar upp att lärande och utveckling är två 

oskiljbara storheter, att barnen utvecklas när de lär sig och att de lär sig genom att de 

utvecklas. De tar också upp att dagens barnsyn betonar det kompetenta barnet. Detta 

innebär att barnens aktiva roll i läroprocessen lyfts upp. Vidare menar författarna att 

lärande i förskolan ska bestå av barns tänkande kring centrala begrepp, idéer och 

principer dessa utvecklas för att barnet bättre ska kunna förstå och hantera den värld 

de lever i. Lärande enligt Säljö (2000) är ett resultat av all mänsklig verksamhet och 

kan inte kopplas till bestämda arrangemang som undervisning utan handlar mer om 

vad individer och kollektiv tar med sig från den sociala situationen och brukar i 

framtiden. Han betonar också att vi inte kan undvika att lära utan att det mer handlar 

om vad vi lär oss i olika situationer.  

 Flertal teorier om lärande lyfts upp av Illeris (2011). Enligt honom innehåller 

lärande alltid tre dimensioner: innehålls-, drivkrafts- och samspelsdimension. Dessa 

tre dimensioner av lärande binder han ihop med ett omfattande nätverk av teorier och 

bygger upp en triangelmodell. Hörnen baseras på forskning med betoning på teorier 

skapade av Piaget, Freud och Marx. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av 

dessa lärodimensioner. 

 

3.2.1.  Lärandets innehållsdimension 

Enligt Illeris (2011) handlar lärandets innehållsdimension om det man lär sig. Enligt 

Piaget är lärandet i stort en jämviktsprocess; en process i vilket individen strävar 

efter att uppnå en adaptation; en anpassning med sin omgivning (ackommodation) 

samt strävan efter att omgivningen anpassas till hennes behov (assimilation) (Illeris, 

2011). Assimilation är en form av additivt lärande Individen införlivar intryck från 

omgivningen och lägger till det till det hon redan kan. Ackommodation är en form av 

överskridande lärande där de nya intrycken inte kan läggas till de existerande 

kunskaperna utan de existerande kunskaperna måste omformuleras för att de nya 

intrycken ska kunna införlivas. Illeris (2001) anser att t ex reflektion är en form av 

ackomodativt lärande. Allt detta innebär ständig konstruktion och rekonstruktion i 

samspel med omgivningen. Piaget betonar också att denna process är starkt kopplad 

till individens eget sätt att uppfatta tingen. Illeris (2001) tar även upp baserat på 

Piagets teori, att det är lika viktigt i undervisningen att veta vad eleverna redan kan 

som att veta vad de bör lära sig. Även läroplanen bygger på denna tanke (Lpfö98 rev. 

2010 s. 6) i utveckling och lärande:  

 

 Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

 söka kunskaper.  
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Illeris (2011) betonar att denna dimension innehåller betydligt flera aspekter än bara 

kunskaper, färdigheter och attityder i moderna samhället. Det handlar om att försöka 

skapa mening i det vi lär oss och t ex att skapa sig en generell beredskap att förstå, 

att följa med vad som sker och att kritiskt hålla sig till omvärlden och även lära om 

oss själva om våra reaktioner, preferenser, tendenser m.fl. Han menar vidare att 

reflektionen är idag en allt viktigare för lärandet. 

 

3.2.2. Lärandets drivkraftsdimension 

Drivkraftsdimensionen enligt Illeris (2011) teori om lärande omfattas av elevens 

upplevelser av lärandesituationen; vilka känslor och vilken motivation är inblandade. 

Detta har vidare att göra med hur mycket psykisk energi som mobiliseras i 

läroprocessen. Läroresultatens hållbarhet och användbarhet är också knuten till 

denna lärodimension enligt honom.  

 Människan är född nyfiken och tillägnandet av kunskap är i grunden lustfylld. 

Vidare anses lärandeförmågan vara utvecklat genom genetiska processer med 

naturligt urval för syfte att överleva (Illeris, 2001; Furth, 1987 i Illeris, 2001). Att 

grunden för lärande är något lustfylld sammanlänkas med Freuds driftteorier om 

livsdrift och dödsdrift. All psykisk energi ansåg Freud att bottna i dessa drifter. Illeris 

(2001) anser att det kognitiva lärandet alltid har en affektiv laddning genom att 

lärande grundar sig på känslomässig motivation. Läroplanen (Lpfö98 rev. 2010 s. 9) 

betonar också det lustfylla i lärande och att barns egna intressen och motivation ska 

tas tillvara: 

 

 Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 

 stärka barns intressen för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

 

Illeris (2011) menar vidare att lärandets drivkraftsdimension är minst lika avgörande 

som den innehållsliga lärodimensionen för den enskildes förmåga att kunna fungera 

adekvat och målinriktat i samhället. 

 

3.2.3. Lärandets samspelsdimension 

Samspelsdimensionen hänger också ihop i sin tur med de två ovannämnda 

lärodimensionerna. Läroprocessen och lärosituationen är alltid beroende av de 

samhälleliga förhållanden som råder. Enligt Marx är människans psykiska processer 

beroende av samhället och han ansåg att människan är summan av de samhälleliga 

förhållandena. Illeris (2011) menar att lärandet är situerat. Den sker i en visst socialt 

och samhällelig sammanhang. Denna syn på lärandet präglar också den 

sociokulturella synen på lärandet (Säljö, 2000). 

 De sociala processerna: samspelsprocesser, socialt lärande och socialisation, 

är förankrade till denna lärodimension. Med andra ord att lärande är beroende av 

förhållandena vi lever i, attityder, de historiska erfarenheterna, t ex också förskolan 

som institution, läromaterial som anses vara viktigt, familjeförhållandena t ex 
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föräldrarnas utbildningsgrad har ofta varit väsentligt för barnens skolresultat och 

vidareutbildning mm. (se t ex Abrahamsson, 1973; Illeris, 2001 s. 227; Sandin, 1973; 

Säfström, 2002). Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) lyfter också upp det 

relationella perspektiv som råder i dagens läroplan. Detta innebär att det sociala och 

kulturella sammanhanget i lärande anses centralt och detta betonar samspelets roll i 

lärande och barnet som medskapare i läroprocesserna. I förskolans uppdrag (Lpfö 98 

rev. 2010 s. 5, 7) står det bl.a. 

 

 I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

 samhällsmedlemmar främjas. 

 

 Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

 varandra. 

 

I stort tar Illeris (2001; 2011) upp många viktiga perspektiv som ingår i processen för 

hur lärande går till. T ex menar han att denna process är en helhet; en process som 

omfattar alla dessa lärodimensioner och han lyfter vidare upp att läroplanen också 

klart och tydligt poängterar att lärande rör sig om en allsidig personlig utveckling. 

Enligt honom är lärande ett individuellt fenomen som alltid är också socialt och 

samhälleligt präglat. I detta arbete har Illeris (2001; 2011) omfattande 

litteraturstudier använts delvis som grund i analysen. 
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4. METOD 

 

I detta kapitel presenterar jag hur data har samlats in: valet av informanter och 

datainsamlingsmetod. Jag tar upp vilka forskningsetiska principer som gäller och 

diskuterar både reliabilitet och validitet av undersökningen. 

 

 

4.1. Metod och datainsamling 

En kvalitativ forskningsmetod har valts för datainsamling, eftersom denna metod 

passade för studiets syfte. Den kvalitativa metoden lägger en större vikt vid ord än 

kvantifiering vid insamling och analys av data dvs. denna metod är mer inriktad på 

ord/språkliga konstruktioner än på siffror. Den kvalitativa forskningen bygger på 

vidare en kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktat dvs. att 

den betonar en förståelse av den sociala verkligheten sett från hur deltagarna i en viss 

miljö tolkar verkligheten (Bryman, 2011).  

I mitt arbete har jag syftat till att kartlägga och analysera de olika uppfattningar som 

förskollärare har kring lärande och kunskaper speciellt kring läroplanens 

målområden och kring sin egen roll baserade på erfarenheter de har på olika 

förskolor med utomhuspedagogisk profil. Jag har vidare haft syfte att kartlägga och 

analysera barnens uppfattningar om lärande och kunskaper.  

 Mitt val av forskningsriktning grundar sig på ett intresse att lyfta upp 

mångfalden av uppfattningar och betoningar kring lärande och kunskaper i förskolor 

med utomhuspedagogisk profil.  

 7 förskolor besöktes och totalt 6 förskollärare och 22 barn intervjuades 

genom semistrukturerade intervjuer. I en förskola gjordes inga intervjuer utan jag 

besökte den för att ta del av deras dokumentation och kunde under besöket samtala 

med förskolepersonalen och bekanta mig med förskolegården. I fem förskolor kunde 

jag ytterligare delta i en vanlig förskoledag mellan kl. ca 9.00-15.00, vilket gav mig 

möjligheter till deltagande observation om vardagens strukturering och förskolans 

arbetssätt kring utomhuspedagogik och ytterligare tillfällen att fråga pedagogerna om 

verksamheten. Det ursprungliga syftet var att besöka alla 7 förskolor under en hel 

dag och intervjua ca 2-4 barn i alla förskolor och en förskollärare i varje. Bortfallet 

uppstod pga. att förskolorna inte kunde avvara tid för intervjuer eller för att ett 

heldagsbesök av personaltekniska skäl (semesterstart och sjukskrivningar).  

 

4.1.1. Intervjuer 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har använts som metod, vilket innebär att 

jag på förhand hade formulerat ett antal frågor: en s.k. intervjuguide (se bilaga 2 för 

förskollärarintervjuer och bilaga 3 för barnintervjuer) men att andra frågor också har 

använts under intervjuns gång för att fördjupa sig i informanternas utsagor samt att 
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frågorna i intervjuguiden inte alltid behövde presenteras i samma ordning (se 

Bryman, 2011). Vidare har jag försökt ge intervjupersonerna en stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt, och ha en flexibel intervjuprocess med tonvikt på 

intervjupersonens uppfattning och tolkningar och vad hon upplever vara viktigt, 

vilket också betonas i metodlitteraturen vara kännetecknade för denna typ av intervju 

(se Bryman, 2011). Innan intervjun kontaktades förskolorna först per telefon och 

sedan skickades ett informationsbrev ut via e-post. För barnintervjuerna skickades 

missivbrev (se bilaga 1) med följebrev till förskolorna via posten några dagar innan 

besöket. 

Intervjuerna har sedan transkriberats och analysen baserats på fyra steg (Patel 

& Davidsson, 2011). Det första steget har inneburit att jag både bekantade med mig 

med data och skapade ett helhetsintryck om materialet. Sedan har jag både analyserat 

likheter och skillnader i informanternas uppfattningar och kategoriserat de olika 

uppfattningarna. I det fjärde steget har jag studerat den underliggande strukturen i 

kategorisystemet. I arbetet har jag försökt skapa kategorier så att de inte överlappar 

varandra och de har också organiserats i relation till varandra. Med detta system av 

kategorisering har jag sedan format undersökningens s.k. utfallsrum och försöker 

beskriva de uppfattningar som finns om lärande och kunskapsskapande i förskolor 

med utomhuspedagogik både hos förskollärare och hos förskolebarn. Kategorierna 

som uppkommit genom analysen redovisas i resultatdelen (se s. 19 och s. 28-29). 

Studiens slutgiltiga analys av förskolläranas och barnens uppfattningar bygger på 

utomhuspedagogisk forskning och synen på kunskaper och teorier om lärande som 

huvudsakligen tas upp under rubriken ”Studiens teoretiska utgångspunkter”. 

Intervjuer med förskollärare gjordes under besöksdagen när det bäst passade 

för verksamheten. En förskollärare intervjuades utomhus och de 5 andra inomhus i 

ett separat rum. Tiden för en intervju bokades in på förskolan där jag var bara för 

intervjun. En förskollärare fick intervjufrågor skickade i förhand på egen begäran. 

Innan intervjun hade jag via e-post informerat kortfattat om intervjun och syftet med 

arbetet. Alla intervjuer spelades in med hjälp av diktafon. Intervjuerna varade i 

genomsnitt 47 min (från 28 till 70 min). Innan intervjuerna hade jag förberett mig 

genom att läsa litteratur om kvalitativ intervjuteknik (Bryman, 2011; Bergman m.fl., 

2005; Johansson & Svedner, 2010; Patel & Davidsson, 2011). 

 Barnintervjuer gjordes under besöksdagen när det bäst passade för 

verksamheten. 8 barn intervjuades inomhus i ett separat rum, de andra utomhus (14). 

Barnen intervjuades i grupper om 2 barn (16 barn) eller 3 barn (6 barn) totalt i 10 

separata intervjuer. Vid tiden för intervjun var 5 barn 6 år, 10 var 5 år, 4 barn var 4 år 

och 3 barn var 3 år. Alla intervjuer spelades in med diktafon, men vid en intervju 

med 3 barn misslyckades inspelningen av ljudfilen och intervjun skrevs istället ner 

efteråt. Barnintervjuerna varade i genomsnitt 14 min (från 11 till 17 min). Innan 

intervjuerna hade jag utfört tre provintervjuer samt förberett mig genom att läsa 

metodik för barnintervjuer (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Intervjufrågorna planerades också med hänsyn till den lästa litteraturen och studiens 

syfte. 
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4.1.2. Deltagande observation  

I 5 av förskolorna kunde jag vara med en hel förskoledag (kl. ca 9.00–15.00). Syftet 

med detta var att kunna observera och erfara hur förskolorna har strukturerat en 

vanlig förskoledag samt genom s.k. triangulering (tillsammans med 

dokumentgranskning) ha en kompletterande syn på det som sagts i intervjuerna 

(Patel & Davidsson, 2011) för att sedan inkludera detta för att skapa en helhetssyn i 

den slutgiltiga analysen.  

 Min närvaro i barngruppen gav, enligt min mening, en del hjälp för att skapa 

kontakt med barnen i barngruppen och därmed anser jag att det hjälpte till i 

barnintervjuerna. T ex kunde jag fråga lite mer specifikt om lärande ifall jag 

observerat verksamheten tidigare. Jag fick också tillfällen att ställa kompletterade 

frågor till personalen och också ibland skaffa mig en del bakgrundsinformation inför 

intervjun. Detta tillät också mig att bekanta mig både med inomhus och 

utomhusmiljön i förskolorna och därmed lärandemiljön inom förskolan. 

 Ytterligare tillät min närvaro under en hel dag också ett mer flexibelt sätt för 

förskolorna att anpassa både barnintervjuer och intervjuer med förskolläraren till den 

tidpunkten när det bäst passade för barngruppen, vilket jag hoppas bidrog till en mer 

avslappnad atmosfär i intervjuerna.  

 

 

4.1.3. Dokumentgranskning 

Jag har studerat väggdokumentation och i vissa fall gruppdokumentationen bevarade 

i pärmar i 6 av förskolorna under studiedagen. Syftet var att komplettera bilden från 

intervjuer och deltagande observation med ytterligare information om det lärande 

och kunskapsskapande som sker i förskolans verksamhet och delvis också ge mig 

idéer och inspiration i mitt eget framtida arbete. En av förskolorna besökte jag 

huvudsakligen för att ta del av dokumentation och studerade och läste deras 

dokumentationspärmar. I en av förskolorna kunde jag inte studera dokumentation 

pga. tidsbrist eftersom vi inte vistades i förskolans lokaler under dagen. 

 

 

4.2. Urval 

4.2.1. Val och beskrivning av förskolor 

Urvalet av förskolor baserades på information på nätet om förskolornas profil och 

inriktning. Två kommunala förskolor, fyra privata förskolor (två föräldrakooperativa) 

med utomhuspedagogiska inriktningar valdes ut.  I val av förskolorna försökte jag få 

en stor variation av olika arbetssätt inom detta ämnesområde (t ex olika privata 

alternativ, mer eller mindre betoning på friluftslivet) och olika strukturmässiga 

skillnader (läge, mindre och större enheter). Jag prioriterade också, med val av 

enheter, förskolor med lång erfarenhet av utomhuspedagogiska arbetssätt.  
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Beskrivning av förskolorna 

Förskola A utanför stadskärna (storstad) privat  

Förskolan har ca 60 barn och alla avdelningar arbetar utomhuspedagogiskt. En stor 

förskolegård är också inrättad för detta syfte bl.a. med eldstad och odlingar. 

Förskolan arbetar utomhuspedagogiskt med betoning på natur, kultur och samhälle. 

Förskolan samarbetar bl. a. med en 4H-gård. En avdelning med ca 20 barn besöktes 

under en dag och 4 barn och en förskollärare intervjuades.  

 

Förskola B utanför stadskärna, (storstad) privat  

Förskolan har ca 100 barn och de äldsta barnen (4-5 år, ca 40 barn) omfattas av den 

utomhuspedagogiska verksamheten genom att de använder en förskolebuss varannan 

vecka. Barnen vistas mycket utomhus även de veckor de är i förskolan. En avdelning 

med ca 20 barn besöktes. 4 barn och en förskollärare intervjuades.  

 

Förskola C innerstad, kommunal (storstad) 

Förskolan har ca 20 barn och arbetar utomhuspedagogiskt. Parkerna i närområden 

besöks men också skogen. Dit tar pedagogerna barnen med kommunala färdmedel. 

Förskolan har en liten egen gård som är uppbyggd med tanke på ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt och de har också tillgång till en egen kolonilott. 

Förskolan besöktes under en dag och 4 barn och en förskollärare intervjuades.  

 

Förskolan D utanför stadskärna (storstad) privat 

Förskolan har ca 50 barn. Alla avdelningar arbetar utomhuspedagogiskt med natur 

och utomhuspedagogik som riktning och metod. Förskolan har en liten gård och alla 

avdelningar besöker mycket de närliggande naturområdena. Förskolan besöktes för 

intervju av 2 barn och en förskollärare. Förskolan har haft utomhuspedagogisk profil 

sedan början av 90-talet.  

 

Förskola E utanför stadskärna (mindre stad i storstadsområde) föräldrakooperativ 

privat 

Förskolan har ca 35 barn och har utomhuspedagogisk profil med I Ur och Skur som 

grund. Förskolan har en stor gård med eldstad, odlingar och egna höns. Förskolan 

besöktes under en dag och 5 barn och en förskollärare intervjuades. Förskolan har 

arbetat utomhuspedagogiskt sedan 80-talet. 

 

Förskola F innerstad (storstad), föräldrakooperativ, privat 

Förskolan har ca 20 barn och har utomhuspedagogisk profil med I Ur och Skur som 

grund. Skogsliknade miljöer i parkerna i närområden besöks men också skogen med 
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kommunala färdmedel. Förskolan har en gård som de delar med en annan förskola. 

Förskolan besöktes under en dag och 3 barn och en förskollärare intervjuades.  

 

Förskola G mellanstor kommun i storstadsområde, kommunal 

Förskolan har ca 75 barn och arbetar utomhuspedagogiskt. Förskolan är en 

Naturförskola och har samarbete med Naturskoleförening. Förskolan besöktes för att 

studera förskolans dokumentation kring lärande och arbetet med Grön Flagg (i vilket 

förskolan engagerat sig sedan slutet av 90-talet). Förskolläraren och hennes kollega 

svarare också på en del frågor som jag hade i studien, dessa är inte citerade men har 

påverkat mitt arbete i stort. Förskolan har en stor gård för odlingar mm. utformat för 

utomhuspedagogisk verksamhet.  

 

4.2.2. Val av informanter 

Förskollärare: detta val gjordes i respektive förskola av personalgruppen. Mitt 

kriterium var endast att få prata med en förskollärare för att få en enhetlig yrkesgrupp 

och någon som enligt läroplanen har samma ansvarsområden som jag i mitt 

kommande yrke kommer att ställas inför. 

 Barn: Jag hade i förhand inskickat ca 15 missivbrev (se bilaga 1) till varje 

förskola och val av barnen gjordes både bland de barn vars föräldrar hade samtyckt 

till att delta i intervjun samt barn som var villiga att delta. I denna uppgift hjälpte 

personalen. 

 

 

4.3. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska principer (Bryman, 2000; Vetenskapsrådet, 2002) har tagits hänsyn 

till i studien. De fyra forskningsetiska kraven: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekrav enligt Vetenskapsrådet har följds: Studiens syfte 

och att deltagandet baseras på frivillighet, har informerats både till förskolläraren 

som intervjuats dels via ett informationsbrev och dels vid starten av intervjun och till 

barnens föräldrar via ett missivbrev. Jag har också varit ytterst försiktig med barnen 

som intervjuades och försökt försäkra mig om att de verkligen ville medverka och att 

intervjuns längd baserades på deras intresse och sett till att de har haft möjlighet att 

avbryta. Jag har också informerat både förskollärare och föräldrar om konfidentialitet 

i deltagandet i undersökningen och nyttjandet av data; att inga personer eller 

förskolor nämns med namn i studien och att all data endast har behandlats av mig 

och endast kommer att användas till denna studie. 
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4.4. Reliabilitet och validitet 

För intervjuerna försökte jag få ett brett underlag av informanter med varierande 

erfarenhetsbakgrund inom olika utomhuspedagogiska förskolor med varierande 

arbetssätt och betoning på utomhuspedagogiskt arbete. Alla intervjuer 

transkriberades och lästes flera gånger, vilket gjort att jag hade möjlighet att skaffa 

mig en god uppfattning om materialet innan kategoriseringen. Stor vikt har lagts vid 

att kategorierna ska representera informanternas utsagor och att jag gjort en trovärdig 

tolkning av det som sagts. Jag har vidare använt flertal citat för att tydliggöra 

innehållet. I studien har använts flera metoder s.k. triangulering och information har 

sedan vägts samman i syfte att få underlag för rikare tolkning av det som studerats. 

Jag har undersökt vad jag hade som syfte att undersöka. Felkällor i tolkningen kan 

vara min egen positiva attityd för utomhuspedagogiskt arbetssätt, min subjektiva 

tolkning av kategorier, att transkriberingen inte tar hänsyn t ex betoningar, pauser 

och kroppsspråket, vilket kan ha påverkat tolkningen av materialet (se Bryman, 

2000; Patel & Davidsson, 2011). 
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5. RESULTAT 

 

I detta kapitel presenterar jag resultaten från intervjuer med förskollärare och barn 

utifrån de kategorier som uppkommit genom analysen. Intervjuresultatet har också 

fördjupats genom mina observationer och samtal i fältet och dokumentgranskning på 

förskolorna. Alla namn är fingerade och är kursiverade i texten. Informanterna har en 

individuell sifferkod, men för att skydda anonymiteten så högt som möjligt, nämns 

de endast när utsagorna har bekräftats av flera än två informanter.  

 

 

5.1. Förskollärarnas uppfattningar kring lärande och kunskaper i 

utomhuspedagogiska förskolor 

I detta kapitel presenteras resultatet i de kategorier som kommit fram genom 

analysen av materialet. I resultatet används citat från förskollärarna för att förtydliga 

deras uppfattningar. Förskollärarnas uppfattningar beskrivs enligt följande 

kategorier: 

 

  Trygghet och det sociala samspelet: grogrund för lärande och     

      kunskapsskapande 

 Utomhuspedagogik och läroplanens målområden: lärande i meningsfulla 

      sammanhang med integrerade målområden 

 Utomhuspedagogikens bidrag till läroplanens kunskapsbegrepp: ”Det är 

      upplevelsen som sätter sig i barnen” och ”kroppen och tankar involveras” 

  Mötet med det oväntade lyfter upp nyfikenhet och skapar motivation och 

      lusten att lära 

  Utomhuspedagogiska arbetsmetoder fångar upp flowet i lärande.  

  Förskollärare, barn och miljö – roller i lärandeprocesser och         

                 kunskapsbygge 

  Miljömedvetenhet nu och i framtiden  

  Dokumentation: viktigt för reflektion både för barn och förskollärare 

 

 

5.1.1. Trygghet och det sociala samspelet: grogrund för lärande och 

kunskapsskapande 

De flesta informanterna ansåg att centralt i lärandet och kunskapsskapande var både 

att barns trygghet hade skapats och/eller att de sociala förhållandena fungerade i 

barngruppen (1,2,3,5,6). Flera informanter ansåg att dessa var grogrunden för 
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lärandet (2,3,6). De flesta informanterna betonade också att de viktigaste 

kunskaperna var de sociala (1,2,3,5,6) och två menade också att ifall det sociala 

samspelet fungerade i barngruppen ”kan man komma hur långt som helst” med 

lärande. Svaret på frågan ”Tycker du att några kunskaper är extra viktiga?” var t ex: 

 

 Det är klart det sociala; som är naturligtvis, att man är trygg och att man har en bra 

självförtroende, det är ju grogrund, vare sig du är här eller där för att du ska kunna det. [Allt det] 

bygger mycket på det socialförmåga mer eller mindre.  

 

 Jag tänker på kunskaper hur man beter sig gentemot varandra: Det sociala. För när det fungerar 

kan man komma hur långt som helst. Det som är huvudbiten. Just samspelet. 

 

 Kunskaper respekterar varandra, förhållningssätt mot varandra.  

 

Tryggheten ansågs av flera informanter (1,3,5,6) vara väldigt viktigt för lärande: t ex 

att utifrån tryggheten kan man bygga upp lärande och att tryggheten i gruppen och 

miljö byggs upp redan vid inskolningsstadiet. T ex uttryckte en informant följande: 

 

  Trygghet tycker jag är väldig [viktigt], utifrån det kan man göra så mycket. Om man är en trygg 

grupp och man känner varandra. […] Nu känner jag att vi har kommit långt pga. det [trygghet]. I 

och med det man lär sig tillsammans både pedagoger och barn hela tiden, att vi tillsammans 

utforskar vi världen runt och tar reda på tillsammans; utifrån det.  

 

Informanter berättade också att de sociala kunskaperna kan vara lättare att tillägna 

sig i en utomhuspedagogisk skola (1,3,5) t ex att konflikterna minskar i skogen 

genom att det inte finns bråk om leksaker på samma sätt och det blir en lugnare 

stämning och barnen finner sin plats när de är ute. En annan berättade också att 

hänsynstagandet ökar genom att barnen är utomhus och hamnar i små strapatser. En 

informant nämnder också att de sociala kunskaperna och empati utvecklas genom att 

de gör många utflykter utanför förskolan och genom detta lär sig barnen hur man ska 

förhålla sig till olika platser, människor och miljöer.  

 

 Sociala kunskaper, kan vara lättare: Att det inte finns bråk om bilar. Det är på annat sätt ute. Ute 

kommer en lugn. Man finner sin plats: här kan vi bygga en koja!  

 

 Man märker att barnen är mer mån av varandra och hänsynstagande. De träffar ofta många 

människor och ta hänsyn. Deras vardag dom är inte bara på ett ställe. Skogen kan man ramla och 

ökar hänsynstagande, hjälpsamma. Gick det bra? Det kommer automatisk. 
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5.1.2. Utomhuspedagogik och läroplanens målområden: lärande i 

meningsfulla sammanhang med integrerade målområden 

 

 Allting går in i det. När vi har arbetat med skelett t ex ett barn hade tagit med sig en skelettbit: 

Inne på naturvetenskap. Barnen börjar mäta: Hur stor? Matematik helt plötsligt. Dom skriver ner: 

Skriftspråksinlärning. Språket kommer naturligt. Vi blir bekanta med nya ord eftersom vi börjar 

titta på ett nytt område vi inte känner till. Skelett: kalk. Alla begreppen sedan jobbar vi mycket på 

att vi gör frågeställningar. Vad vill vi ta reda på? Hur ska vi ta reda på det? Vem ska vi få hjälp att 

ta reda på? Då jobbar vi med dom hypoteserna. Man lär sig hur man går sig vidare. Sedan vi har 

lärt dom sakerna. Hur ska vi gå vidare? Allt detta här skrivs ner hela tiden; det är som en spiral; 

alla läroplansområden integrerar sig i hela tiden. 

 

Följande citat lyfter ganska tydligt upp informanternas syn på hur lärande sker med 

läroplanens målområden: Kunskaper finns och letas upp i miljön, ett sammanhang 

och en upplevelse skapas och hur förskollärarna senare baserar sitt arbete på 

integrerade läroplansområden. Lärande och kunskapsskapande sker ofta i naturen, 

men också på andra ställen t ex i museer och inomhus. Alla informanter berättade 

också att de arbetade med olika tema. Ibland initierar pedagogerna teman (1,3,5) t ex 

i arbetet med Grön Flagg, som sedan struktureras till de olika målen efter barnens 

intresse som lyfts upp t ex genom barnintervjuer. Andra informanter berättar också 

och hur idéer för det senaste temat har uppkommit från barns intresse (2,4,6).  

 

På frågan om utomhuspedagogik kan bidra till alla läroplanens områden var svaren 

entydiga. T ex svarade en informant följande:  

 

 Absolut, absolut jag ska säga kan känna nu med den reviderade läroplanen det här ännu mer rätt, 

det gick åt vårt håll kan jag känna.  

 

Alla informanterna var överens om att de med utomhuspedagogiskt arbetssätt kan få 

in i verksamheten alla läroplanens målområden. Vissa (1,2,4,5) lyfte upp en del 

målområden som enligt deras uppfattningar var mer berikande och flera (1,4,5,6) 

menade att en del målområden var det tom lättare att arbeta utomhuspedagogiskt. 

Här följer ett antal av läroplanens målområden informanterna lyfte upp speciellt: 

En informant uttryckte också att just naturvetenskaper, matematik och teknik är 

målområden som passar speciellt bra i utomhuspedagogiska sammanhang: 

 

 Vi försöker få in alla moment när vi jobbar med naturen [...] Det blir annat sätt att tänka på det 

här med nya läroplanen när vi är liksom skyldiga att ta in matematik, teknik, naturvetenskap då 

måste man tänka på ett annat sätt. Alla fall det är vår erfarenhet att just de här ämnena är väldigt 

lätta att få in i just i naturen. Det kommer nästan ibland av sig själv. 

 

Vidare berättade en av informanterna hur det är lättare att få in de matematiska 

begreppen i skogen genom att känna de med kroppen och en annan att materialet till 

lärande finns i naturen: 
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 Eftersom där finns ju mycket krypa sig under, gömma sig bakom, klättrar över, ställa sig bredvid. 

Och någonstans känner de sig in kroppen i matematik också det är mycket med kroppen vi mäter 

ju pinnarna ibland samlar kottar hur lång är du 15 kottar: olika sätt att jämföra. Hur många barn 

kan stå mellan dom här träden. Att man kan mäta på olika sätt och jämföra. 

 

 Naturen är grundlärande för oss, men i naturen hittar vi hela tiden materialet. [T ex] vi har ju 

matematiken, det finns gratis för oss där, vi använder matematiken väldigt mycket, det finns 

geometri former, jämförandet, begreppsbildning. Det finns där ute. 

 

Värdegrundsarbete betonades av ett antal informanter som målområden som fick 

större betydelse genom utomhuspedagogiskt arbete (1,3,5). Konflikterna blir färre 

och utomhusvistelsen ökar hänsynstagandet (se andra ref. under sociala kunskaper). 

Utöver dessa ansågs värdegrunden bli ”större” eftersom barnen också lär sig att 

respektera allt levande. 

 

 När jag tänker normer och värden t ex: jobbar vi som alla gör konflikthantering och med vänskap 

med alla dom bitarna plus att vi får in det här men hänsynstagande till naturen och djuren; 

småkryp dom är värda någonting. Värdegrunden blir liksom större eftersom naturen kommer in så 

mycket. 

 

Språkets betydelse utökades enligt en informant eftersom vid utomhusvistelse vävs 

teori och praktik ihop, kunskaperna kommer inte bara från böckerna. Språket möter 

vardag och pedagogerna uttrycker sig på annat sätt än de skulle i vanliga fall t ex 

möter man många nya begrepp som får innebörd genom erfarenhet. 

  En av förskolorna var placerad i ett mångkulturellt område och 

informanten betonade att barnen blir mer bekanta med det svenska samhället genom 

utomhuspedagogisk verksamhet eftersom förskolan besökte många olika miljöer och 

barnen fick erfara andra saker.  

 Två informanter lyfte upp att det krävs mer planering att arbeta 

utomhuspedagogisk. 

 

 

5.1.3. Utomhuspedagogiken bidrar till läroplanens kunskapsbegrepp: 

”Det är upplevelsen som sätter sig i barnen” och ”kroppen och tankar 

involveras” 

På frågan: ”Kan utomhuspedagogik bidra till läroplanens kunskapsområden (fakta, 

färdighet, förståelse, förtrogenhet)?” Svarade en informant följande: 

 

 Fakta kunskap är absolut inget problem. Det är ju väldigt enkelt. Enkelt oberoende hur man än 

arbetar. Däremot tänker jag att det ska bli en verklig kunskap och man ska bli förtrogen vad man 

lärt sig så behöver man uppleva allting och där tänker jag att utepedagogiken är perfekt för det 
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här. För att man är i upplevandet hela tiden omedelbar upplevelse, det är det som sätter sig i 

barnen. 

 

Vidare ansåg alla informanter att ett utomhuspedagogiskt arbetssätt kan bidra till 

läroplanens fyra kunskapsområden. Upplevelser betonas och att uppleva anses 

fördjupa kunskaper och förståelse enligt en del av informanterna (1,2,6). T ex säger 

en att det blir lättare att förstå samband om något man läst i böckerna ifall man ser 

det i verkligheten. Sinnenas roll och kroppens och tankens kombination i lärande 

lyfts också upp (1,5,6). 

 

 När man är ute pratar man inte bara genom böcker utan barnen upplever oftast de mesta med flera 

sinnen. [...] Verksamheten är både teoretisk och praktisk och barnen får därigenom större 

förståelse. T ex Allemansrätten: Genom upplevelse förstår att de får inte bryta grenar. Tack vare 

att man gör så får de färdigheter, hur man ska förhålla sig till olika platser, olika människor, olika 

miljöer, och då allt det som kommer och går i varandra. 

 

 Jag känner att man kan både använda kroppen och tankar och att kombinationen där gör att man 

lättare lär sig saker och får kunskaper om saker. Eftersom man har så mycket rörlighet som barn 

man lär sig medan man rör sig, då tror att utomhusverksamheten har en stor del där.  

 

 Sen har vi gjort experiment: Man frös in vatten och vad hände med den och de fick se hur den 

expanderar och [då] kunde man flytta den kunskapen, hur man är på isen och åker skridskor, och 

den tjongar och isen växer och knakar: att det inte går sönder utan, den knakar; den växer. Så där 

flyttar man kunskapen från experiment till en verklig upplevelse, och där får man en helhetsbild i 

lärandet, tycker jag. Dom upplever med sina händer och upplever med kroppen och då jobbar ju 

hjärnhalvorna. Jag tror att det är väldigt bra sätt att ta in kunskap.  

 

 

5.1.4. Mötet med det oväntade lyfter upp nyfikenhet och skapar 

motivation och lusten att lära 

Flera informanter berättade om hur en läroprocess ofta startas och får innehåll och 

mening i oväntade situationer (1,2,3,4,6), och just hur det oväntade är det som ofta 

skapar ett meningsfullt lärande. Två av informanterna berättade också att de i sådana 

situationer tog ”sidospår” från det planerade, och var flexibla, och att det är viktigt 

att lyfta upp lärande och därför kunna läroplanen.  

 

 Något dom längtat efter hela våren, de har väntat att håva. Ska vi till båten. ska vi inte gå ut och 

fiska och laga till middag, Mycket förväntningar. [...] Lärandet där: Fisk fick inte, inte något. Då 

man kan ha kul ändå; håva. Kan inte håva hur mycket som helst, vad som flyter. Man går in 

massa annat: mycket fågelliv, man planerar, men får in mycket något annat. Det var verkligen 

stort. 

 

En informant berättar om hur ett temaarbete med anakonda startades och hur 

upptäckter i miljön lyfter upp nyfikenheten. Det framkommer här också tydligt hur 
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barnens egna och pedagogernas frågor, hjälp och förhållningssätt gynnar att lärande 

tar fart: 

 

 De hittade det här långa trädstammen: Oh en orm! Vad kan det vara för en orm? Anakonda! Så 

liksom var det bara igång. Så har det hänt flera gånger att barnen bara hittar någonting i skogen så 

där. […] Och sedan var det också dom ville veta hur gammal det var. Hur ska vi ta reda på hur 

gammal vår anakonda var? (våran trädstam) och dom funderade och funderade. Hur ska vi ta reda 

på det? Och sedan säger Jacob: att, men titta! (det var en tjock gammal gran som hade jättetjock 

stam). Men titta på den där granen! Den där stora granen om den kanske är hundra år så får våran 

anakonda plats två gånger på en sida en gång på den sidan och en gång på den sidan. Hundra år 

eller två hundra år. Och så fick vi hjälpas åt med hans teori. Det stämmer, den är ju 30 och 40 år. 

Om vi skulle jämföra det här med granen. Kan det stämma då? Jo, kom barnen på att det 

stämmer. Vad kluriga dom är. Och det är så roligt när man ställer frågan man blir så förvånad 

ibland hur dom tänker, och vad klokt dom tänker. 

 

 

5.1.5. Utomhuspedagogiska arbetsmetoder fångar upp flowet i lärande 

Några av informanterna berättar om arbetssättet t ex genom att leken får fortsätta 

långa stunder utan avbrott och bemötandet av barns nyfikenhet och frågeställningar 

skapar och tillåter tillstånd som en informant beskriver som ”flowet” i lärande 

(1,2,3,4). Det lyfts upp bl.a. att när man använder situationsanpassat och 

upplevelsebaserat arbetssätt i kombination med frilek kommer barngruppen längre i 

sina läroprocesser och dagen är inte lika styrd och det finns tid.  

 

 Jag vet också att barn svarar också på det bemötandet på helt annat sätt. Vad vill ni här med? Vad 

har ni för frågor? Hur ska jag hjälpa er att hitta rätt så att dom också delar erfarenheter med 

varandra. Man kan sitta och ha en samling; det är så fantastiskt: […] Jo, när man får igång flowet 

i barngruppen. Det är just den här biten som det går att komma så långt och den här samlingen 

var 1.5 timme lång. Det är utepedagogiskt. Jag kan låta vara den 1.5 timme. Jag har inte bråttom 

någonstans, det får vänta. Vi har inte gymnastik om en halvtimme. Vi lever här och nu. Det är de 

största fördelarna att leva i nuet hela tiden.  

 

 […] man möter något spännande, parande grodor, när man skulle passera, men blev stående en 

timme.  

 

 

5.1.6. Förskollärare, barn och miljö – roller i lärandeprocesser och 

kunskapsbygge 

Informanterna hade många och lite varierande syn på hur de arbetar och vilken roll 

de har i lärandeprocesser. I stort finns dock betoning på närvaron och att det är viktig 

att finnas tillhands (2,3,4,5,6). En informant lyfte upp att det krävs att pedagoger 

inom utomhuspedagogiska förskolor ”har läroplanen i sig” för att kunna arbeta 

utomhuspedagogiskt och att följa upp lärande i situationer som dyker upp efter 

barnens intresse och att barnen ska forska men att pedagogen ska veta var målet 
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ligger. Förskollärarens roll är då också att leda barnen och när de fastnar behöver 

barnen inspiration och motivation. Det behövs ibland att förskolläraren lyfter upp 

uppmärksamheten. En informant betonade att kärnan ligger i hur man meddelar 

kunskap. Att barnen har mycket kunskap och de själva äger mycket kunskap och att 

detta behöver lyftas upp och utvecklas och att använda leken är ett mycket bra sätt 

för det. En informant tog också upp att förskollärare idag kan göra snabbt research på 

platsen även utomhus t ex med hjälp av mobiltelefoner för att lyfta upp lärandet och 

att det inte är viktigt att själv som pedagog äga kunskapen, utan det är meningen att 

man forskar tillsammans. Att kunna vara flexibel som pedagog och att kunna ha och 

använda ”plan B”-lösningar nämndes också av flera som viktiga egenskaper i 

ledarrollen (1,2,3). Att lära tillsammans med barnen betonades av alla informanter 

och att vara medundersökande, medagerade, medupplevande och medupptäckande 

lyftes upp av två informanter. Att det är viktigt att vara en förebild nämndes också av 

en informant. Två informanter menade också att kollegorna är viktiga, och det är 

betydelsefullt att ha ett gott samarbete och kunna diskutera och reflektera 

tillsammans. En betonade också att förskolläraren har det yttersta ansvaret i 

barngruppen för att barnen ska ha en bred ryggsäck av kunskaper innan de hamnar i 

skolan. Även andra informanter lyfte upp att förskollärarnas ansvar i lärande och 

kunskapsskapande hade ökat i och med den reviderade läroplanen (1,4,6). 

Pedagogernas förhållningssätt, att möta alla som individer, ha roligt och att skapa 

trygghet i förskolan, var också viktigt enligt en informant: 

 

 Det är ju jättemycket att vara närvarande och vara med. och vi har ju, vi leker med barnen, vi 

upptäcker med dom vi kryper omkring på marken. Vi liksom finns där och lyfter barnens 

nyfikenhet och finns där och visar att vi är också nyfikna och att man kan svara men också visar 

att man faktiskt vet inte och det kan man forska vidare på och att man följer upp det då.  

 

 Jag som pedagog måste ha läroplanen i mig. Att jag vet vad ska jag göra och det är ett av kraven 

att kunna arbeta ett bra sätt utepedagogiskt.  

 

Informanter berättar att det är viktigt att fånga upp barnens idéer för att lyfta upp 

barns intressen i lärande (1,2,4,5,6). Två informanter berättar också att barnen har 

mycket fria lekar och får jobba självständigt som gör att de har ganska stort 

inflytande över sin dag. Informanter ger också en del exempel på lärosituationer som 

de uppfattat vara lärorika och i dem har barnen tydligt inflytande på innehållet. Dessa 

exempel baseras på barns egen nyfikenhet och motivation, i situationerna finns det 

också något som barnen själva har varit med om att skapa eller utforma. (jämför 

också tidigare exempel t ex anakonda s. 24, skelettet s. 21, fisketuren s. 23. I många 

av dessa lärandesituationer informanterna berättade om har man lyckats fånga hela 

gruppens intresse.  

 

 Då var det så att en kille var väldigt intresserat och pratade mycket om skidskytte, och när det 

gäller sådana saker kan man liksom fånga upp det där och utveckla det där, och då funderade vi 

en stund på och han pratade mycket om det. Och då frågade vi alla barnen: Ska vi göra skidskytte 

gevär på och då hängde med alla barnen. Och det där var verkligen en form av inflytande. Sen 
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gjorde vi alla, jätte enkelt, åkte till brädgården och köpte remmar och det blev en otroligt roligt 

utveckling av skidåkningen. 

 

En informant problematiserar att barns inflytande och intressen inte alltid kan 

påverka verksamheten i detalj och berättar att det också är en demokratifråga. Hon 

berättade vidare att i en stor barngrupp, kan det ibland vara så att barnen vill helt 

olika saker, och då har pedagogerna bestämt att barnen får välja mellan t ex tre olika 

alternativ. En annan tar upp också att de arbetar med ”barnens val” och röstar ibland i 

vissa situationer såsom samlingar. 

 

 En av informanterna beskrev lärande som en ständigt pågående process som 

involverar barnen hela tiden och en annan att lärande aldrig tar slut. Barngruppens 

betydelse i lärande betonades av alla informanter.  

 

 Att lärande tar aldrig slut och vi lär tillsammans. 

 

 Lärandet sker ju hela tiden: en dag på förskolan, det är lärande. Det är liksom ständigt pågående 

process som vi håller på med. Barnen är i den processen hela tiden. 

 

Flera informanter berättade att ett flexibelt arbetssätt kan möjliggöra att man kan 

arbeta med barns inflytande på ett bra sätt (1,2,6), det finns strukturer som möjliggör 

att barns intressen kan fångas upp och sättas in i en konkret upplevelse och 

sammanhang när det uppstår berättar t ex en informant: 

 

 Flexibelt arbetssätt. Det kan vara en mycket enkel sak, att ett barn frågar någonting: Hur stora 

horn en älg kan ha? Då kan vi ta reda på det. Då kan vi åka till djurparken
*
 och ta reda på det och 

kan se hur stora dom har. OK då åker vi! Vi har möjligheter: packningssaker, kocken vet att han 

måste ha maten färdig för vi kanske ska åka iväg. Alla dom sakerna funkar här annars går det ju 

inte. 

 

Miljön har en framträdande roll i informanternas berättelser om lärande. Alla 

informanter kopplade ihop lärande med upplevelser i miljön och informanternas svar 

handlade för det mesta om lärande i naturmiljön. 

 

 Då gick vi en dag, då hade åkt skidor och skridskor hela vintern på de här sjöarna. […] Vi åkte i 

väg med bussen och vi gick inte ut på isen. Det var liksom spännande bara det och kunde mäta 

hur djupt det var och sen borrade vi ett nytt hål lite det var lite mindre där kunde se hur djupt det 

var och till slut kunde vi få upp isflak och det fångade barnen och de började plocka massor av 

små isflak och sedan vände de dom om. Det är slätt där kunde de se och när vi ser isen underifrån 

                                                 

 
 *Nämns med namn 
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kan vi se att den är helt rutten. Det är det som händer på våren. Alltså det blev en läroprocess där 

barnen fick en ganska bra förståelse för att inte gå ut på isen på våren och det blev liksom för alla 

den lite av en aha upplevelse, och men också var det väldigt vackert och vi radade upp dom och 

satt och tittade på hur det kunde se ut på ena sidan och hur det kunde se ut på andra sidan [...]. 

Och man fick verkligen en bild av isen. [...det] blev en mycket estetisk upplevelse och mycket 

konkret och det där jobbade vi vidare på målade de här och dom ville ta hem de där. Då kunde 

man fånga upp, det var lite roligt. Det var en process i den.  

 

Många informanter ansåg att skogens roll i lärandet var mycket betydelsefull 

(1,3,4,5,6). Den motoriska träningens roll togs upp av en informant och i citatet 

framkommer också hur skogsmiljön ger utmaningar och möjligheter till motorisk 

träning. En informant tyckte att skogen ger större utrymme för barnen som individer 

och att leken i skogen blir mer könsneutral. En annan informant lyfte upp också att 

barnen kunde lättare reflektera över sitt lärande i skogen genom att de återspeglade 

händelser och återupplevde dem i leken på ett annat sätt än i förskolan där alla 

leksaker fångade upp deras uppmärksamhet. Några informanter tyckte också att det 

blev en mer avslappad tillvaro och en helt annan ro i skogen (1,3,6). 

 

 Jag tänker ju rent motoriskt: jag berättade om ett barn som hade väldigt svårt i början, hon var 2 

år när hon började, man ser hur hon arbetar alla dom här bitarna: att komma över sin oro att 

klättra. Första gång jag uppmärksammade [började hon på] en trädstam klättra upp klättra ner, 

säker i tio minuter och sen att gå fram och tillbaka på den. Det var det en liten klyfta i berget, 

fram och tillbaka. Öva sin kropp att fixa dom här bitarna och det ser man hos flera barn: 

motoriska träningen. 

 

 Är man i skogen i samma ställe så blir lekarna också väldigt könsneutrala, har vi märkt: lekarna 

pojk- och flicka blir väldigt utsuddade och de hittar varandra på ett annat sätt och det försöker vi 

jobba mycket med i det hela måste en individ hitta sitt utrymme, det tycker jag, dom får i skogen. 

Det blir ett större utrymme för alla barn. 

 

 

5.1.7. Miljömedvetenhet nu och i framtiden 

Miljömedvetenhet lyftes upp av två informanter som en kunskap som var extra 

viktig. Båda informanterna ansåg att känsla för miljön börjar med respekt för 

naturen. Fyra av de förskolor som besöktes arbetade aktivt med miljötanke genom 

Grön Flagg
*
. Ytterligare en annan informant berättade att barnen visat 

miljömedvetenhet redan t ex genom att tala om för andra att inte störa fridlysta djur 

och genom att sortera sopor och plocka skräp även på fritiden efter modellen som 

skapats i förskolan. 

 

                                                 

 

 *http://www.hsr.se/gronflagg/ 
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 Men det är klart, i mitt perspektiv, i den här verksamheten, tycker jag, det vi ger barnen här är ju 

ligger väldigt mycket i tiden: [är] miljömedvetenheten. Om man ser ju kunskap som, tror jag, 

hoppas jag, att dom här barnen får en grogrund att sen utveckla den, miljömedvetenheten: att ta 

hand dom resurserna som finns i världen. Det är klart ett framtidsperspektiv, och det tycker jag att 

den här pedagogiken, eller kallar metodiken, är bra och den så ligger den helt enkelt i tiden. 

 

 Jordens miljö och framtid betyder otroligt mycket och där, tror jag, att om barnen har känsla för 

vår natur och vår jord. Även natur och miljö är två saker går dom hand i hand. […] Så tror jag, att 

om dom har den här känslan för naturen, så har dom med sig lite miljötanke i framtiden också, 

alla kommer inte ha, men några fler kanske, om man inte hade den här pedagogiken. 

 

 Tack vare att man kan prata så mycket när man går runt i skogen lär sig [barnen]. Dom kan de 

flesta om blommorna mycket om växter: liljekonvaljen. Dom vet att de är fridlysta och paddorna 

är fridlysta och när de ser andra barnen att göra dumma saker som blir dom väldigt förkrossade 

och säger att de ska respektera dom. 

 

 

5.1.8. Dokumentation viktigt för reflektion både för barn och 

förskollärare 

Dokumentation ansågs vara viktigt (1,2,4,6) t ex för barns reflektion och för att 

bygga vidare på lärande: samtala och minnas. Vidare menade informanterna att den 

var ett verktyg för förskolläraren att gå vidare, reflektera var barngruppen befinner 

sig i läroprocessen nu och vad man ska göra för att utmana barnen till nästa nivå. De 

flesta informanter tyckte att de gärna skulle ha lite mer tid till det (1,3,4,5,6). En 

informant saknade också tid för vidare reflektion om dokumentationen eftersom hon 

ansåg det vara ett bra sätt att kunna kommunicera med kollegor om hur man arbetar 

och därigenom utvecklas som förskollärare. En av informanterna nämnde också att 

förskolor där de jobbade höll på att utveckla nya dokumentationsmodeller pga. 

förändringar i läroplanen. Hon lyfte också upp att det är viktigt att det blir på en 

rimlig nivå. En informant tyckte att dokumentationen av de yngsta barnens lärande 

inte ansågs vara lätt eftersom det inte är helt lätt att veta vad som satt sitt spår i deras 

tankar. De äldre kan svara på frågor på ett annat sätt vilket gör det lättare. 

Dokumentation ansågs av flera informanter vara en av svårigheterna med ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt (1,2,4,6): det finns inte samma möjligheter att ta fram 

datorn, när ett tillfälle skulle finnas, som inomhus.  

 

 

5.2. Barnens uppfattningar om lärande och kunskaper i 

utomhuspedagogiska förskolor 

I detta kapitel har jag valt presentera resultatet i kategorier som kommit fram genom 

analysen av materialet. Kategorier har vidare delvis analyserats till delkategorier. I 

resultatet används citat från barnen för att förtydliga deras uppfattningar. Barnens 

uppfattningar beskrivs enligt följande kategorier: 
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  Barnens tankar om ordet ”lära” 

  Barnens tankar om kunskaper 

  Barnens sätt att ta reda på något de ville veta mer om 

  Barnens tankar om vad de lär sig från sina kompisar 

  Barnens tankar om vad de lär sig från vuxna i förskolan 

 Barnens tankar om vad de lär sig i skogen 

 

 

5.2.1. Barnens tankar om ordet ”lära” 

I denna fråga kunde barnens svar grupperas i olika kategorier: för det första var en 

del av svaren kopplade till skolan och traditionella skolfärdigheter: läsa och skriva. 

För det andra att barnen tänkte om färdigheter som ”sitter i kroppen”: såsom simma, 

cykla, gunga, spela fotboll och för det tredje svar, som kan kopplas till 

utomhuspedagogiken.  

 

Skola/Läsa och skriva: 

  Att gå till skolan / Skola, att gå på skolan / Man kan gå på skola eller någonting / Att lära 

 tänker jag är liksom att säger att här en hel klass och här står en fröken och säger hon liksom vad 

 man hur man gör och så / Jag tänker skriva oo skriva bara / Jag skulle vilja lära mig läsa 

 mycket, läsa saker. 

 

Simma och cykla och ”lära med kroppen”:  

 Jag vet vad jag kan tänka att lära t ex att simma / Tänker att man kan lära sig cykla eller 

 nånting / Jag kan redan cykla på tvåhjuling / Kanske köra en bil eller lära sig cykla / Spika, jag 

 har spikat en och då kunde jag det, men jag kunde inte päron inte äta en hel päron / Jag är 

 jättebra på fotboll. 

 

Miljö och utomhuspedagogik: 

 Soptippen.  Vad har du lärt dig om soptippen? – Att man ska slänga sopor där. 

 

 

5.2.2. Barnens tankar om kunskaper 

De flesta barnen (utom två) som intervjuades kände inte till begreppet ”kunskaper”  

 

 Jag känner inte igen ordet.  

 Jag har aldrig hört talas om. 
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Två barn definierade kunskaper på följande sätt: 

 

 Jag vet vad kunskaper är t ex att man lär sig mycket. 

 Det är något man är väldigt skickligt och så. 

 

Barnens svar på vad är det som är bra att kunna, var varierande. Eftersom de flesta 

barnen inte kände igen kunskaper som begrepp användes definitionen ”kunskaper är 

något man kan eller är bra på; då har man kunskaper om det” när man frågade om 

vilka kunskaper som var viktiga. Barnens svar omfattade delvis samma svar som de 

tänkte med ordet ”lära” dvs. skolkunskaper som skriva, och läsa: 

 

 Läsa och skriva  

 Läsa  

 

Att kunna med kroppen: 

 

 Lära sig simma. 

 Att lära sig cykla, lära sig klättra trädet och hoppa upp. 

 

En del sociala kunskaper och regler: 

 

 Jag kan säga till Lisa och Fia
 
att inte klättra upp där dom inte kan klättra ner.  

 Jag brukar lära Ola och Tim och att dom inte får slåss med varandra. Så jag brukar jag lära att 

 man får inte hälla vatten på någon och inte kasta sand. 

 

och en del annat som också är bra att kunna/ha i vardagen:  

 

 Jag tycker att det är bra att vara rik, och också det är bra att köpa mat.  

 

Att kunna skydda sig mot farorna (med fantasins hjälp), är bra att kunna: 

 

 Ja, till exempel en laserdinosaurier som man kan flyga med och spruta eld. Ja, det är bra 

 kunskaper att ha. Jo, om man vill skydda sig från en mördade; en drakmödrare. Så, då kan man 

 bara buff! Hej då nu är du död! Bonk Hovvaavva! 
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5.2.4. Barnens sätt att ta reda på något de vill veta mer om 

På frågan ”Hur gör du när du vill veta mer om något som du är intresserad av? Hur 

ska du ta reda på det?” svarade barnen på många sätt.  

 

 Jag brukar sätta mig ner eller stå och tänka jättemycket och tänka och tänka. 

  Alltså man kan säga till fröken eller tänka. 

 Jag har en bok hemma, så man kan lära sig, om man har låtsas lasersvärd kan man faktiskt lära 

 sig hur man på riktigt drar lasersvärd på Star Wars.  

 Jag brukar fråga dom som känner sakerna. 

 Öva på det. 

 

Det var också några som inte riktigt visste vad de skulle göra: 

 

  Jag vet faktiskt inte. 

 Jag vet inte ens. 

 

 

5.2.5. Barnens tankar om vad de lär sig från sina kompisar 

Barnen var medvetna om att de lär sig mycket från sina kompisar, men även att de 

själva kan hjälpa andra.  

 

 Jättemånga saker. Allihop! 

 Om dom kan kanske nåt kan lära mig eller jag kan lära dom. 

 Jag lär mig från Jesse hur man gör … ritar.  

 Alice lär mig vad ska jag göra.  

 

De lärde sig också detaljer i lekar som baserades på medialt inflytande t ex Star Wars 

och Blixten Macqueen nämndes av barnen i olika sammanhang: 

 

 Som när vi leker Star Wars med Nils då lär han olika gubbar med det.  

 Axel lär mig massor med Star Wars och så. Vedhuggare, trädhuggare, hushuggare. 

 

Sociala kompetensen nämndes också, det var viktigt att vara en snäll kompis för att 

kunna vara med i leken: 

 

 Jag ska vara snäll – Nej men jag ska vara snäll mot mina kompisar att dom ska leka med mig och 

 Inte bråka, inte slåss.  
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Kompisarna lärde dem också färdigheter kopplade till utomhusvistelsen: 

 

 Jo, nej den svåraste sidan av högstaste tornet. Det är jättesvårt – Vad gjorde din kompis, berättade 

 hon något? – Hon berättade ingenting hon bara visade mig flera och flera gånger klättra upp där 

 och sist lärde jag mig. 

 Jag har lärt mig klättra upp på en ganska hög gren av Maja. Och så visade hon flera gånger var 

 jag skulle hålla och så visade hon mig var jag skulle sätta benen att man inte ramlar ner och så 

 visade hon mig hur man skulle klättra ner.   

 

 

5.2.6. Barnens tankar om vad de lär sig från vuxna i förskolan 

De flesta barnen var mycket medvetna om att de lär sig från de vuxna: t ex berättade 

barnen om vad de lärt sig om ett naturvetenskapligt fenomen som tycks ha fascinerat 

dem i förskolan eftersom alla fyra barn från förskolan nämnde samma fenomen, även 

om de intervjuades i separata grupper. Barnen nämnde också en del av de teman eller 

en del lärande som de intervjuade förskollärare hade berättat om t ex 

Anakondaprojektet och arbetet med tema Ronja Rövardotter och arbetet med Mulle. 

Vid vidare diskussioner om lärande nämnde barnen ofta sina föräldrar. Ett barn ville 

berätta om allemansrätten. 

 

 Jag lär mig väldigt mycket, som för en gång lär Maria. Hon lärde oss att använda sån här hur då 

 menar vi så här: Vi lärde oss så här: att Solen den kommer på de gröna löven. Men löven är 

 egentligen alla färger utom grönt och min tröja är inte egentligen inte blåröd utan – Och mina 

 byxor äter upp alla färger och svart äter upp alla färger och mina byxor äter upp alla färger – Vitt 

 är egentligen vitt och det är vitt inga andra färger.   (Två barn samtalade om hur man ser färger) 

 Vet du, ser du det här blåa pappret. Jag och Maja säger att det är inte blått papper. Allt det blåa 

 stutsar tillbaks som det är alla andra färger utom det blå. Blåa stutsar tillbaks till ögonen, så det 

 ser ut som blått. Träden är inte gröna.  – Dom ser ut gröna? – Fast egentligen är dom inte. Nere i 

 vatten, då ser det inte som här uppe. Och dom kanske inte ser däruppe som här nere och vattnet 

 åker ända upp på ögonpunktena.   (Ett barn berättar om samma fenomen. Citatet ovan är från ett 

 annat intervjutillfälle med andra barn men i samma förskola) 

 Kan jag säga allemansrätten. Att man får tälta ut en gång. Hela natten. Då får man fråga dom som 

 äger marken när man grillar. Då om det är kallt jätte kalt, då får man grilla. När det är inte så 

 kallt, varmt man får inte grilla, förbjudet. Man måste fråga kår om man ska grilla. 

 

Barnen berättade också att de lär sig en del regel och normer t ex att vara försiktiga: 

 

 Man lär sig att man får inte slåss, att man inte får puttas och massa andra saker. 

 Man kan lära sig att inte slå nån – Eller bråka – Eller göra slagsmål. (två barn) 

 Nej, det viktigaste vi lär oss från vuxna att vi inte går för nära en jättehög klippa för då kan man 

 rutscha ner och slå sig ihjäl och dö och också kan man ramla ner från en annan hög klippa ner 

 från en hög högt berg som man kan dö.  
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En del barn var lite tveksamma om vad de lärt sig och om de lär sig något, de var 

också medvetna om att de kunde glömma en del de redan lärt sig: 

 

 Jag glömde vad jag lärt mig. 

 Jag vet inte vad man kan lära sig från dom vuxna. 

 

Barnen berättade också att de lär ha roligt med de vuxna: 

 

 Vi lär oss, dom brukar skoja med oss. Kristina säger att det är spindel bakom nån! Så dom skojar. 

 

 

5.2.7. Barnens tankar om vad de lär sig i skogen 

Barnen berättar att de lärde sig kunskaper om djur och natur och hur man beter sig i 

naturen. De lär sig genom olika fantasilekar t ex genom att leka båt en del kunskaper. 

De berättade om både fakta, förståelse och färdighetskunskaper. De pratade också 

om olika djur t ex hästmyror och skogsmyror dvs. hade detaljerade artkunskaper om 

skogens djur i andra sammanhang under intervjuerna. 

 T ex hade de lärt sig göra många olika saker: leka mask och röra sig som en 

mask, klättra i träd och klättra på jättebranta grejer och jättesvåra klätterväggar, 

plocka blommor och cykla. De hade lärt sig att veta att man inte ska kasta skräp, att 

de ska vara försiktiga med djuren, inte får mosa insekter, och att man inte ska gå på 

någon annans tomt. De har också förstått hur naturen sover och att nyckelpigor är 

bra: dom är snälla och hur man sköter båtar och djur. En berättade också att de också 

har lärt sig ”massa olika saker”.  

  Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) lyfter upp Pramlings studie där 

hon frågade barnen ”berätta någonting du har lärt dig till mig” och delade svaren i 

kategorier: att göra, veta något och förstått något. Min fråga var lite liknade ”vad tror 

du att du lär dig i skogen?” och tolkningen kunde också delas in i motsvarande 

kategorier.  
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6. ANALYS 

 

I detta kapitel lyfts litteraturen kring utomhuspedagogik och kunskapsskapande och 

lärande upp och kopplas ihop med den gjorda undersökningen. Jag återkopplar 

resultatet till mina frågeställningar och analyserar också de underliggande 

strukturerna i kategorisystemen. 

 

 

6. 1. Förskollärarnas uppfattningar kring lärande och kunskaper 

Trygghet och det sociala samspelet grogrund för lärande och kunskapsskapande 

Informanter betonar här att tryggheten och de sociala kunskaperna, att man tillhör 

gruppen, litar på sin egen förmåga och är trygg i sin miljö, är grogrund för lärande 

och att mötet med andra skapar lärande. Lärandets samspelsdimension och ett 

sociokulturellt perspektiv lyfts upp (se Illeris, 2011; Säljö 2000). Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande är lärande primärt en social process och 

kunskapen konstrueras genom samarbete och deltagande i en kontext och i en 

praxisgemenskap (Illeris, 2011; Säljö, 2000). Här finns också betoning på att 

förskolans värdegrundsarbete som anses vara en av de centrala aspekterna av 

lärande: etiska värden och normer är viktiga för kunskapsutveckling för att 

lärandeprocessen ska komma i gång dvs. att man bygger arbetet på att gruppen 

fungerar socialt. Vidare lyfte informanterna upp att ett utomhuspedagogiskt arbetssätt 

påverkar positivt de sociala förhållandena i gruppen. Stöd för detta finns även i andra 

studier t ex Rickinson m.fl. (2004) och Hattie m.fl. (1997) lyfter upp studier där man 

uppmärksammat att utomhuspedagogiska arbetssätt har ökat deltagarnas sociala 

kompetens. Bl. a. samspel, grupparbete, interpersonal kommunikation har lyfts upp 

som kompetenser som gynnats.  

 

Utomhuspedagogik och läroplanens målområden och kunskapsbegreppen 

Informanterna menar att de genom att arbeta utomhuspedagogiskt kan skapa 

helhetslärande med integrerade läroplanens målområden och bidrar också till alla 

läroplanens kunskapsbegrepp (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet). Några 

informanter ansåg att kroppsliga och sinnliga upplevelser förstärker 

kunskapsinlärning dvs. att de menar att känslan integreras och motivationen till 

lärandet påverkas. Lärandets drivkraftsdimension betonas i detta sammanhang (se 

Illeris, 2011). Illeris (2011) tar upp också att lärandets hållbarhet och användbarhet är 

beroende av styrkan av de känslor och motivationer som skapas i en lärosituation. 

Termen ”upplevelsebaserat lärande” tas upp av informanter. Detta begrepp baseras på 

David Kolbs teori om lärande (se Illeris, 2001; 2011; Westerlund m.fl., 2007). Enligt 

Westerlund m.fl. (2007) är upplevelsebaserat lärande en process genom vilken 

deltagaren konstruerar kunskaper, färdigheter och värderingar genom direkta 

upplevelser. Författarna menar också att upplevelsebaserat lärande är ett holistiskt 

lärande där t ex både känslor och fakta har betydelse dvs. både lärandets innehålls- 
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och drivkraftsdimension (Illeris, 2011) och att barnens egen aktivitet i processen 

betonas. Det framgår i de läroepisoder som informanterna berättade om att de 

innehöll tydliga element som de delar med denna teori. Kolbs lärocirkel (i Illeris, 

2011) som går från konkret upplevelse via reflekterande observation och abstrakt 

begreppsbildning till aktivt experimenterade och vidare tillbaka till en ny konkret 

upplevelse syns tydligt enligt min mening t ex i beskrivningen av hur lärande sker 

med skelettbiten (s. 21) och isexperimenten (s. 23). Flera av de dokumentationer som 

studerades bekräftade också att temaarbeten som gjordes utgick från upplevelser och 

med olika uttrycksformer (skapande, matematik med kroppen mm.) till ett 

reflekterande arbetssätt som integrerade läroplanens målområden. Kunskapens 

kontextuella aspekt t ex genom upplevelser i naturen, tas upp som en faktor som 

skapar begriplighet, men också det dekontextuella kunskapskapandet med 

dokumentation och reflektion används i lärandeprocesser.  Informanternas svar lyfte 

också upp att kunskapsskapande sker såsom anses typiskt för utomhuspedagogiken: 

ett mer aktiv kunskapsbygge där känsla, handling och tanke förenas (se Brügge & 

Szczepanski, 2011). Detta tolkades också att kunna ge fördjupade kunskaper; inte 

bara fakta utan också hjälpa att skapa förståelse. Informanterna menade också att 

lärande skedde i ett meningsfullt sammanhang när de arbetade utomhuspedagogiskt. 

En av förskollärarna tog också upp att ”lärande är en känsla av att vara en del av ett 

sammanhang”. Här finns en del likheter med Antonovskys syn (se Nelson, 2007; 

Nilsson, 2002) på en hälsofrämjande tillvaron kopplat till känslan av sammanhang. 

Han menar att det bör innefatta att tillvaron upplevs som begriplig, hanterbar och 

meningsfull. När förskolebarnen är i förskolan ofta en stor del av sin dag och, som en 

av informanterna tog upp, barnen är i lärandeprocessen hela tiden under sin dag (se 

också Säljö, 2000 och sociokulturell syn på lärande), är känslan av sammanhang i det 

som sker en betydelsefull upplevelse enligt min mening.  

 

Mötet med det oväntade lyfter upp nyfikenheten och skapar motivation och 

lusten att lära 

Informanterna berättade om hur barns nyfikenhet väcks upp i oväntade situationer i 

utemiljön, och hur det skapar intresse för lärande. Nyfikenhet är starkt kopplad till 

motivation och lärandets drivkraftsdimension (Illeris, 2011). Illeris (2001) tar också 

upp Daniel Berlynes teori om nyfikenheten som en motivationsfaktor till lärande. 

Enligt hans teori byggs lärande upp genom motivation som han kallar arousal 

(uppvaknande, upphetsning). Förutsättningar för att detta ska hända är att situation 

upplevs utmanande och inte överväldigande dvs. att den bygger på tidigare 

kunskaper men även något som står i konflikt med dessa. Detta leder enligt honom 

senare antingen till utforskande eller kunskapssökande beteende. En förklaring att 

barnen ofta blir nyfikna på sin miljö utomhus är möjligen just att de kan hitta något 

intressant och nytt, som kan baseras på både deras tidigare kunskaper, och något som 

är lagom utmanande. Jag tolkar också det som att utemiljöns mångformighet gör att 

det finns utmaningar som passar för alla t ex i form av klättermöjligheter. 
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Utomhuspedagogiska arbetsmetoder lyfter upp flowet i lärande 

Den amerikanska psykologen Mihaily Csíkszentmihaiályis begrepp flow; den 

medelbara upplevelsen som leder till en känsla av lagom spänning när tiden står 

stilla, användes. Detta tillstånd har också visat vara ett inlärningsbefrämjande 

tillstånd (Brügge & Szczepanski, 2011; Goleman, 2007). Csíkszentmihaiályis (1990) 

beskriver också det här tillståndet som ett tillstånd när en människans förmåga 

behövs för att klara av utmaningen i en situation som kräver hennes totala 

uppmärksamhet och att man blir uppslukad vad man gör. Detta innebär enligt mig att 

flow-upplevelse präglas av att en hög motivationsfaktor och därmed betonas också 

lärandets drivkraftsdimension (se Illeris, 2011). Att en samling varade 1.5 timme för 

barn i förskoleålder, kan enligt min erfarenhet verkligen tolkas som att flowet har 

uppnåtts; tiden står stilla och en lagom spänning har skapats genom upplevelsen som 

finns i nuet. Samma fenomen kan tolkas ha ägt rum också i andra informanternas 

berättelser om barns oavbrutna fria lek i skogen och mötet med parande grodor. Alla 

informanterna som lyfter upp flow-liknade lärosituationer, påpekar sambandet med 

utomhuspedagogiskt arbetssätt. Enligt Olofson (i Welén, 2003) kan barnen också 

vara så insjunkna i lekens värld att de befinner sig i ett lätt hypnotiskt tillstånd; man 

bortser från det yttre, detta är en yttring av tidlöst flow enligt min mening och gynnas 

när det skapas strukturer som möjliggör oavbruten lekaktivitet och lärande. Här lyfts 

också lekens betydelse för lärande (se t ex Lindqvist, 1996; Löfdahl, 2004; 

Johansson & Pramling Samuelsson red., 2003; Welén, 2003). Även Grahn (2007) tar 

upp tidens och den ostörda lekens betydelse för barns lärande i utomhusmiljöer. 

 

Den fysiska miljöns roll i lärande och kunskaper 

Platsens betydelse för lärandet har en tydlig betoning i utomhuspedagogisk 

verksamhet (Szczepanski, 2008) och har betydelse för barnen som lärande individer 

(Grahn m.fl., 1997; Grahn, 2007) detta framkommer även i undersökningen. Alla 

förskollärare kopplade ihop lärande med upplevelser i den fysiska miljön och lyfte 

upp miljöns möjligheter för lärande: hur barnen hittar sina intressen i den omgivande 

miljön som inspirerar och motiverar lärande dvs. miljön förstärker lärandets 

drivkraftsdimension (se Illeris, 2011) och att lärande kan ske med hjälp av hela 

kroppen t ex matematik (se s. 22).  

 Lärorummets betydelse för barnen lyfts även upp av Nordin-Hultman (2007) 

som menar att den konkreta iscensättningen av förskole- och skolrum är en central 

aspekt i den pedagogiska praktiken. Enligt henne spelar undervisningen och det 

aktuella sammanhanget och miljöer som barn agerar och iakttas i en betydelsefull 

roll för hur barnen uppfattas och detta påverkar vidare till hur barnet uppfattar sig 

själv och skapar sin egen identitet. Hon lyfter också fram att homogena rum ger 

begränsat utrymme för barns olika sätt att skapa meningsfullhet och ställa sig i en 

givande och lärorik relation till omgivningen.  
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Skogen och lärande 

Skogens som läromiljö betonades av flera informanter. Den ansågs bl.a. ge större 

utrymme för barnen som individer, ge möjligheter att koppla lärande med kroppen, 

gynna leken och lärande och ge möjligheter till motorisk träning. Även forskningen 

stödjer informanternas berättelser om skogens roll som en gynnsam läromiljö (se t ex 

Folkhälsoinstitut, 2011; Naturskyddsförening, 2011). T ex har man noterat att barn 

som är ute i en naturlig miljö hade bättre koncentrationsförmåga och mer utvecklad 

lek och motorik och är friskare än de som inte har tillgång till naturen på gården. 

Man anser också att naturmiljön bjuder på dynamik som är svår att åstadkomma i en 

planerad miljö (Grahn m.fl., 1997). Informanterna berättade också att de upplever att 

barnen har större ro i skogen. I studier av förskolebarn har man konstaterat att barn 

blir lugnare, har lättare att sitta stilla och lyssna på information på en naturrik 

utomhusgård än naturfattig (Grahn m.fl., 1997; Mårtensson, 2009 i Mårtensson m.fl., 

2011). Naturmiljön har också visat sig vara avstressande (Hartig m.fl., 2003). 

Forskningen stödjer också rörelsens betydelse för inlärningsprocesser t ex 

koncentrationsförmåga och resultat inom matematik och språk förbättras (Ericsson, 

2002; Grahn m.fl., 1997). Den moderna hjärnforskningen visar att reaktionssnabbhet, 

minne och problemlösningsförmåga förbättras med ökad rörelse och att detta är inte 

endast av en effekt av en ökad syreupptagningsförmåga, utan också att rörelsen 

påverkar också hjärnans nervceller. Trots fortfarande relativt få studier på området 

pekar resultaten åt att konditionsträning har en positiv effekt på kognitiv förmåga och 

skolprestationer (Klintberg, 2011).  Bergström (1997) förespråkar ”vilda lekar” för 

hjärnans utveckling, och menar att de gynnar speciellt de tidiga kognitiva förmågor 

som behövs i språket, läsandet och skrivandet. Han tar upp också att för utvecklingen 

av flera kognitiva element behöver barnen öva många olika slags rörelser t ex snurra, 

rulla och slå kullerbyttor. I stort kan man säga att det finns ett antal studier som 

påpekar att utomhuspedagogiskt arbetsätt, genom att den bidra till ökad motorisk 

rörelse, påverkar kognitiva processer och därmed lärandets innehållsdimension 

positivt (se Illeris, 2011). Vidare menar Mårtensson (2004) att rummet där vilda lekar 

möjliggörs har en funktion som barns frirum, där de för vuxna mer tvivelaktiga 

uttrycken kan leva sida vid sida med andra kreativa uttryck. Mårtensson (2011) 

påpekar också upp att det fortfarande finns relativt lite forskning om samband mellan 

motorisk och kognitiv utveckling.  

  Leken i skogen ansågs också bli mer könsneutral av en informant. Forskaren 

Eva Änggård (2009; 2011) har studerat miljöns betydelse i skapandet av kön och 

menar att skogen också är en mer jämlik läromiljö. Hon menar att traditionella 

lekplatser och leksaker är ofta könsimpregnerade och en mindre förutsägbar miljö, t 

ex skogen, skapar lekar där alla kan delta och att materialet inte är könsbundet och 

barnen måste själva komma överens vad det ska föreställa. Hon betonar dock att det 

inte är självklart att utomhuspedagogik motverkar stereotypa könsmönster, men att 

det finns goda förutsättningar till det. 
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Miljömedvetenhet nu och i framtiden 

Miljömedvetenhet lyftes upp som en kunskap som är extra viktig. Förskollärarna 

ansåg att känslan för miljön börjar med respekt för naturen som kan skapas genom 

att vistas där och detta kan i framtiden påverka barns miljömedvetenhet. 

Förskollärarna lyfte också upp barns aktiva miljömedvetna handlingar redan idag t 

ex genom sopplockning och respekten för fridlysta djur. 

 Det finns enstaka forskningsstudier som ger stöd för att utomhuspedagogisk 

verksamhet i allmänhet gynnar elevers miljöengagemang och attityder (Mårtensson 

m.fl., 2011; Rickinson m.fl., 2004). Rickinson m.fl. (2004) lyfter dock fram att 

utomhusverksamhet som aktivt riktat in sig på miljöfrågor har visat sig att ha 

påverkan på miljöengagemang och attityder. Chawla (2006) har visat i sin studie att 

positiva barndomserfarenheter, från den fria leken i naturen och vistelse tillsammans 

där med betydelsefulla vuxna, har påverkat attityder och benägenhet till aktivt arbete 

för att skydda naturen som vuxen.  

 

 

Förskollärarens roll i barns läroprocesser och kunskapsbygge  

Förskollärarna var medvetna om sin betydelsefulla roll i barns lärandeprocesser (se t 

ex Barber & Mourshed, 2007; Skolverket, 2003). Många informanter betonade 

närvaron som mycket viktigt, och att man tillsammans med barnen, söker kunskaper. 

De upplever sig själva som förebilder och också som den som ska understödja 

läroprocesser. Här lyfts fram den sociokulturella synen på kunskapsskapandet och 

lärandets samspelsdimension upp (se Illeris, 2011) genom att lärande är distribuerat; 

att vi alla kan bidra och att förskolläraren har en viktig roll som den som hjälper och 

deltar till i läroprocessen (Klinthäll, 2011; Säljö, 2000; Williams, 2006).  

  Teorin som stödjer detta kommer från en av de mest inflytelserika 

teoretikerna för läroplanen Vygotskij. Enligt honom sker lärande i ett socialt 

sammanhang. Han myntade begreppet den närmaste utvecklingszonen: Detta är ett 

område där ett barn kan göra/kunna uppgifter med hjälp av en mer kunnig 

kamrat/lärare. Barnen kan med hjälp av kunskaper de erövrar i denna zon senare bli 

självständiga med sitt kunnande (se t ex Williams, 2006).  

  Lärandets innehållsdimension (se Illeris, 2011) lyftes fram genom att 

förskollärare menade att det var viktigt att utmana lärandet vidare dvs. basera på 

tidigare erfarenheter och bygga på dessa. Lärandets drivkraftsdimension betonades 

(se Illeris, 2011) genom att flera informanter lyfte fram känslornas roll i lärande: de 

ansåg att de skulle inspirera, motivera barnen till vidare kunskapsbygge och även ha 

roligt och stötta de som hade det svårt. Egidius (2005) tar upp också att läraren ska 

ge en flerdimensionell upplevelse och gå så nära fenomenen som möjligt. 

  De individuella kontakterna med barnen ansågs också spela en betydelsefull 

roll: närvaro i barns värld och att möta alla som individer nämndes av informanter. 

Även Egidius (2005) menar att läraren på ett naturligt sätt ska fungera som en person 

som de lärande känner till och vill ha hjälp av.  
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Barns inflytande i lärande 

Informanter betonade att de hade en viktig roll att lyfta fram de enskilda barnens 

intressen, men också att den kollektiva läroprocessen krävde demokratiska former 

såsom röstning och val, och att det var en balansgång mellan de individuella och de 

kollektiva behoven i verksamheten. Vidare tog informanterna upp att lärande 

utvecklas genom pedagogiska utmaningar, som baseras på företeelser som barnen 

upplevt som lustfyllda. 

 Genom betoning på att lärande baseras på barns individuella erfarenheter och 

intressen lyfts fram lärandets innehålls- och drivkraftsdimensioner (se Illeris, 2011). 

Lärandets samspelsdimension betonas genom att gruppens engagemang och 

inflytande i läroprocessen anses vara betydelsefull.  

 Barnen fria lek framhölls också som en möjlighet för barnen att påverka sin 

dag. Detta konstaterar även Nyhus Braute & Bang (1997) och betonar betydelsen av 

den fria leken och lyfter upp Haags utvärdering och beskrivning om att barn genom 

den fria leken t ex kan bestämma vilken aktivitet som ska genomföras och hur, välja 

material och utrustning och bestämma med vem de ska vara tillsammans med.  

 

Dokumentation av läroprocesser 

Alla informanter ansåg att dokumentationen var en viktig del i arbetet med 

läroprocesser och att dokumentera ingick tydligt i förskollärarens roll även om en del 

också nämnde att barnen gärna skulle involveras. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2003) menar att de viktigaste dokumentationssyftena är: att som 

pedagog bli bättre på att förstå barnen tankevärld och därmed kunna skapa en bättre 

läromiljö och att utvärdera sitt eget pedagogiska arbete. Dessa delar lyftes tydligt upp 

också av informanterna.  

  Förskollärare ansåg också att reflektionsmöjligheter med kollegor var 

betydande. Donald Schön (1983 i Alexandersson, 1999; Schön, 1987) lyfter upp 

termen ”den reflekterande praktikern” och menar att den professionella praktikerns 

kunskap kan utvecklas först när den tydliggörs av henne själv genom reflektion. Att 

kunna lyfta upp och utvecklas i sitt yrke var viktigt också för andra informanter och 

nämndes även i andra sammanhang.  

  Barnens reflektion på sitt lärande togs upp som viktigt. Detta betonas bl. a. 

redan av Dewey (Klinthäll, 2010). Vidare är reflektionen också en viktig del av ett 

utomhuspedagogiskt arbetssätt (NCU, 2012). Reflektionens roll i att skapa 

ackomodativt lärande anses också vara betydelsefullt av Illeris (2011). Även om 

leken lyftes fram som barnens sätt att reflektera (se också t ex Whang & Nilsson, 

2003) och också ansågs vara något som gynnades i utomhusverksamheten, är det 

också viktigt enligt informanterna att få material t ex bilder på väggarna att lyfta 

fram det som upplevdes och uppmuntra lärande vidare. Detta betonas även av 

Skolverket (2012). Informanterna tog upp att det finns en del svårigheter med att 

vara mycket utomhus och att hinna dokumentera. Detta kan vara ett dilemma.  
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6.2. Intervjuerna med förskollärarna: underliggande strukturer i 

kategorisystemet  

Kategorierna har utformats efter informanternas betoningar på lärande och 

kunskapsskapande i förskolor med utomhuspedagogisk riktning. Det visar att mina 

frågeställningar har haft ett inflytande också på kategoristrukturen. Kategorierna 

återspeglar mina syften, frågeställningar och informanternas uppfattningar.  

 Det som framkommer tydligt i informanternas citat, speciellt i de där de 

berättar om enskilda läroepisoder, att lärande är en helhetsupplevelse och att den 

alltid inrymmer lärandets innehålls-, drivkrafts- och samspeldimensioner (se Illeris, 

2011; se teoriavsnittet) och betoningen på de olika dimensioner kan variera även från 

vilken synvinkel situationen för tillfället betraktas. Detta visar också att 

informanterna anser att de genom att arbeta utomhuspedagogiskt kan lyfta upp 

läroplanens olika kunskapsformer i lärandet. Studien visar att informanterna anser att 

lärare, barn och miljö (lärorummet) påverkar lärandeprocessen. Barnen som individ: 

en helhet som berörs dvs. kroppen och alla sinnena, är också något som ingår i 

många svar och är ett underliggande element i många kategorier. Flera av de 

beskrivna läroepisoderna skulle i stort ha citerats på flera ställen beroende på vilken 

betoning som användes i analysprocessen i det tillfället och detta lyfter också upp 

lärandets komplexitet som fenomen. Betoning på den sociokulturella synen
*
 på 

lärande träder också fram i många kategorier (se Säljö, 2000). 

 

 

6.3. Barnens uppfattningar kring lärande och kunskaper 

Analysen visar att barnens tankar om ordet lära som begrepp, och kunskaper som var 

bra att ha, kopplades av de allra flesta barnen till skolan och färdigheter som 

traditionellt kopplas till skolan (läsa, skriva). Barnen tyckte vidare att viktiga 

kunskaper var en del färdighetskunskaper såsom simma, cykla, gunga, klättra: 

färdigheter som behärskas och ”sitter i kroppen”. En del av dessa kan också fått 

inspiration från sina lekar i förskolan och med utomhuspedagogiskt arbete.  

  Utomhuspedagogiken kopplades till att barnen t ex berättade om många 

faktakunskaper om djur, natur och miljön t ex berättade ett barn mycket detaljerat om 

allemansrätten. Barnintervjuerna gav mig en kompletterande syn på 

lärandeprocessen i förskolan. T ex gav förskollärarna mig ofta exempel på hur 

barnen hade reagerat i olika situationer och visat förtrogenhetskunskaper på det 

barnen hade berättat för mig om i mer rabblande form (t ex om allemansrätten). 

                                                 

 

*http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociokulturellt_perspektiv_p%C3%A5_l%C3%A4rande 
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Barnen bekräftade också att deras lärande hade inspirerats. De tog upp de olika 

teman de arbetat med i förskolan och även annat som förskollärarna också hade 

berättat om.  

  De flesta barnen var medvetna om att de lär sig från sina kompisar både vad 

det gäller fakta och också färdighetskunskaper såsom klättra. Sociala kunskaper 

nämndes också. Barnen svarade också att de lärde sig från de vuxna, men kunde 

glömma vad de lärt sig och de var också tydliga med att de värdesatte att ha roligt 

tillsammans. Barnen hade olika strategier att ta reda på något som något de ville veta 

mer om.  

  Intervjuer är ett bra redskap för att lyfta fram barns perspektiv på lärande 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Detta tycker jag också intervjuerna 

visar. Vidare menar Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) att pedagogen 

ständigt måste vara beredd att ompröva sin förståelse och därmed också sin 

undervisning och att barnintervjuer är ett bra verktyg för det. Det framgick också i 

intervjuerna. De individuella barnens uppfattningar lyftes upp och det skulle vara 

möjligt att forma/omforma det pedagogiska arbetet så att de kan utmanas vidare 

baserat på resultatet. 

 

 

6.4. Intervjuerna med barnen: underliggande strukturer i 

kategorisystemet  

Kategorisystemet i barnintervjuerna är influerat av de frågeställningar jag hade i 

början. Barnintervjuerna var informationsrika vad det gäller de enskilda barnens 

tankar om lärande och handlade om deras intressen och erfarenheter även i 

allmänhet. De framkom tydligt att det är ett bra verktyg att lyfta deras tankar om 

verksamhetens innehåll och att lärande också då kan baseras på deras kunskaper och 

bygga vidare på dessa. Barnen var också mycket medvetna om att de äger kunskaper 

och kan både dela med sig till sina kompisar och vuxna.  
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 7. DISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuterar jag metoden och det jag kommit fram till som resultat 

Slutligen presenterar jag också förslag på fortsatt forskning.  

 

 

7.1. Resultatdiskussion 

Analysen visar att informanternas uppfattningar och tankar kring lärande och 

kunskapsskapande stöttas både i vetenskaplig forskning och i teoribildning som finns 

inom ämnet utomhuspedagogik och lärande. Förskollärarna hade lång 

arbetslivserfarenhet i yrket och erfarenheter som lyfte upp den praktiska kunskapen 

om barns lärandeprocesser och kunskapsbygge. Kontinuerlig fortbildning och 

diskussioner i yrket har också säkerligen påverkat uppfattningarna och därigenom 

har förskollärarna tagit till sig de forskningsresultat som framkommit på senare tid. 

Förskollärarna berättade att de t ex hade intern utbildning i ämnet. Det var också 

tydligt att vissa pedagogiska tolkningar kunde förknippas till metodiska synsätt och 

används inom t ex I Ur och Skur såsom pedagogsyn som medagerande, 

medupplevande, medundersökande och medupptäckande. Det framgick dock av 

svaren att denna syn hade pedagogerna också anammat. Allt detta tyder också på att 

de vetenskapliga forskningsresultaten är i kongruens med uppfattningarna i den 

pedagogiska praxisen. Enligt den fenomenografiska teoribildningen utgår våra 

handlingar från våra uppfattningar (se Patel & Davisson, 2011) och därför kan det 

tolkas som att också det pedagogiska arbetssättet i de undersökta förskolorna grundas 

på vetenskaplig forskning. En vidare tolkning av detta är också att förskolor med 

utomhuspedagogisk profil uppnår en god pedagogisk kvalité i överensstämmelse 

med Skollagen
*
 (Utbildningsdepartementet, 2010). Intressant här, tycker jag, är att 

lyfta upp den franske vetenskapsteoretikern Michael Foucaults tankar om hur 

diskursen skapar tankar som blir bestående, och i sin tur formar diskursen. Vidare 

menar Foucault att det finns en dialektik mellan den officiella diskursen och 

människans upplevelse. Han anser att den alternativa diskursen är svår att upptäcka 

och finns mellan raderna och utgör motiv till handlingar som dåligt överensstämmer 

med den officiella (Persson, 2007). Det kan hända att jag i min undersökning inte 

kom åt dessa skillnader. Med längre observationer på fält och ytterligare och längre 

intervjuer med samma person kunde jag kanske kommit djupare. Jag tycker att 

Foucaults tankar dock ger en intressant synvinkel för hur vissa uppfattningar kan 

skapas och behållas i en institution och att för att kunskapsskapandet ska gå vidare 

bör skillnader lyftas fram. Här t ex hur uppfattningar skiljer sig från de vetenskapliga 

bevisföringarna. Det framgick också i litteraturstudierna, att även om det finns 

                                                 

 

*Kapitel 1 § 5 
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vetenskapligt stöd för förskollärarnas utsagor, finns det fortfarande en del 

uppfattningar som har ett svagt stöd och att det visar sig att det fortfarande behövs 

mycket forskning inom området. T ex kan nämnas rörelsens koppling till det 

kognitiva lärandet (jmf. Mårtensson m.fl., 2011) och kopplingen mellan 

utomhuspedagogik och framtida miljömedvetenhet (jmf. Rickinson m.fl., 2004).  

 Undersökningen visade att förskollärarna mest betonade de sociala 

kunskaperna som viktiga kunskaper dvs. lärandets samspeldimension (se Illeris, 

2011) och ansåg bl.a. att de sociala kunskaperna är en grogrund för allt lärande. De 

ansåg också att utomhuspedagogiken gynnar sociala förmågor t ex samarbete, 

hänsynstagande och empati. Forskningen visar att utomhuspedagogik gynnar sociala 

förmågor och att detta är ett av de områdena som det enligt Rickinson m.fl. (2004) 

finns övertygande bevis på. Det är därför intressant att de sociala kunskaperna togs 

upp som viktigaste kunskapsområde. En förskollärare betonade att ”när det fungerar 

kan man komma hur långt som helst”. Här menar jag också, att om lärandet anses 

vara en social och relationell process genom att barnen är medskapare av kunskaper, 

är detta naturligtvis också något som förutsätter att det sociala samspelet är 

grundläggande i lärande. Stor vikt på de sociala kunskaperna läggs också t ex av 

Gren (2007 s. 33) som tar upp, att den etiska kompassen tillsammans med en 

moralisk kompetens är ”en av de viktigaste färdigheterna med livslångt värde som 

skolan kan ge unga
*
”. Det är också något som jag kan hålla med om. I dagens 

kunskapssamhälle, där faktakunskaper nås mycket snabbt via internet, lyfts 

betoningen på de sociala förmågorna upp. T ex anpassningsförmåga, flexibilitet, 

samarbetsförmåga är kunskaper som tydligt behövs och värdesätts. Många av dessa 

förmågor har forskningen visat att kan gynnas med utomhuspedagogiskt arbetssätt 

(se Hattie m.fl., 1997; Rickinson m.fl., 2004).  

 Det kom också fram, enligt min tolkning, att förskollärare kopplade fostran 

och lärande ihop med begreppet sociala kunskaper. I läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010 s. 

5) lyfts dessa upp som separata begrepp. Jag anser också, även delvis baserat på 

förskollärarnas tolkningar av lärande och barnintervjuer, att detta är en ålderdomlig 

syn och att begreppet fostra är inkluderat i begreppet lärande som socialt lärande. 

Sociala kunskaper förvärvas, i en gemenskap där förskolläraren ska framstå som en 

förebild och den som har ansvaret om den konkreta verksamheten (Lpfö 98 rev 

2010), men också barnen medverkar och att samhällets gemensamma normer och 

värden utvecklas i detta sociala sammanhang (se t ex Illeris, 2011; Säljö, 2000). 

Betoning på separata begrepp som fostra och lärande är vidare också missvisande 

enligt mig, ifall lärande ska ses som är en process som rör sig om allsidig personlig 

utveckling.  

 Förskollärarna ansåg att utomhuspedagogisk verksamhet lyfter upp 

nyfikenhet genom att den skapar upplevelser med flera sinnen. Detta underlättar 

kunskapsinhämtningen och fördjupar kunskaperna. Lärandets innehållsdimension 

                                                 

 

*citerar förarbetena till Lpo 94 
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(inkl. kognitiva element) och drivkraftsdimension (inkl. emotionella element) lyfts 

upp här (se Illeris, 2011). Även Rickinson m.fl. (2004) menar att forskningsresultat 

visar att en förstärkning i samspelet mellan det emotionella och kognitiva inflytandet 

i lärandeprocesserna är ”a bridge to higher order learning”. Förskollärare lyfte, på 

många håll, fram barns nyfikenhet och lust att lära sig om sin omgivning som 

startpunkt för lärandet. Det är också uppenbart att när barnen själv kommer med sina 

frågor och intressen, då påbörjas läroprocessen på den nivå som de befinner sig. Dvs. 

att här lyfts upp Ausubels (i Illeris, 2001) tankar om lärande ”Den viktigaste enskilda 

faktorn som påverkar lärandet är det som lärande redan vet”. Detta tror jag också är 

en kärna i hela arbetet med lärande barn i förskolor med utomhuspedagogik och även 

allmänt. Verksamheten tar upp deras intressen och kan då byggas upp på de 

kunskaper de redan har. Här tycker jag att det är viktig med det som diskuterades i 

analysen om Berlynes begrepp arousal (uppvaknande) och sambandet med 

nyfikenheten och motivation till lärande dvs. dess drivkraftsdimension (se Illeris, 

2011). Att nyfikenhet uppstår när något påträffas som inte stämmer med det som man 

har tidigare kunskaper om, men också att det inte kan var något utanför de kunskaper 

man redan har dvs. för svår utmaning. Analysen visar enligt min mening att 

utomhuspedagogiska arbetssätt gynnar arousal (uppvaknandet) hos barnen eftersom 

den skapar förutsättningar att ta hänsyn till barnens motivation och nyfikenhet 

genom att man arbetar situations- och upplevelsebaserat. 

 Miljö och naturfrågorna lyftes också upp som mycket viktiga 

kunskapsområden. Förskollärarna ansåg att de vill ge barnen en känsla för naturen 

och att barnen därigenom kan få en grogrund för miljömedvetenhet. De tyckte att 

jordens miljö och framtid betyder mycket och att det är viktigt att ta hand om de 

gemensamma resurserna. I många förskolor arbetade förskollärare redan aktivt med 

miljön med t ex Grön Flagg. Förskollärarna lyfte upp att en del barn i framtiden 

också kan bli mer miljömedvetna som vuxna, eftersom de får en känsla för naturen. 

Detta är i enlighet med en del forskningsresultat. Rickinson m.fl. (2004) anser att 

denna koppling fortfarande har ett svagt stöd, och är även ifrågasatt av annan 

forskning. Han lyfter också upp att undersökningar som gjorts har vissa 

vetenskapliga brister t ex att de är gjorda med mycket begränsat empiri. Andra 

undersökningar visar att dessa effekter är svåra att urskilja. Undersökningarna 

betonade bl.a. att ungdomar som ingick i studien tenderade att inte byta sina attityder 

ifall de var emot de attityder som fanns i deras sociala umgänge. Här tycket jag att 

det vore intressant att ta upp en del studier i förskola, yngre barn är mer flexibla ur 

socialisationssynvinkel (se t ex Sommer, 2005) och det finns forskningsmaterial att 

hämta. T ex finns det 90-tal I Ur och Skur förskolor och skolor i Sverige varav de 

första redan från 80-talet. Vidare tycket jag att det är viktigt att lyfta upp att de flesta 

förskolor i undersökningen även aktivt arbetade med miljömedvetenhet t ex med 

Grön Flagg och förskollärarna berättade hur barnen hade blivit mycket medvetna om 

t ex fridlysta djur och om att hålla naturen ren och plocka sopor och berättade även 

för andra om det. Dvs. barnen har redan idag en aktiv roll genom miljömedvetna 

handlingar och som miljöambassadörer i sin omgivning. Detta har gynnats av en 

miljömedveten pedagogik, och bör inte underskattas. Här vill jag också betona 

barnsynen som bl. a. Halldén (2007) lyfter upp dvs. att barnen inte ska betraktas som 
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”not yets” (becoming) dvs. omogna och på väg att bli sociala, utan en socialgrupp 

med förmåga till socialt aktörskap. 

 Förutom det sociala samspelet och miljöfrågorna tog förskollärarna ofta upp 

språket och naturvetenskapliga ämnen och matematik. De betonade också att genom 

utomhuspedagogiskt arbete kan dessa ämnen lyftas upp och berikas eftersom t ex 

hela kroppen, sinnena och upplevelser kan integreras. Att förskollärarna framhöll 

dessa ämnen har också en del samhälls- och skolpolitiska förklaringar. Alla dessa 

ämnen har fått förtydligande i den reviderade läroplanen (Lpfö98 rev. 2010). PISA 

undersökningar (se ex. Skolverket, 2010) har lyft upp svenska elevernas försvagade 

kunskaper och det har allmänt diskuterats mycket om att gå från ”flumskola” till 

”kunskapsskola”. Även internationellt har dessa ämnens betydelse i framtiden lyfts 

upp (Europeiska kommissionen, 2007). Det är klart enligt mig att det inte är konstigt 

att dessa ämnen också fått större betydelse även i förskolan. Vidare är språkets roll 

centralt eftersom det ses som det huvudsakliga verktyget att producera kunskap med 

(se t ex Säljö, 2000).  

 I analysen framgick också att det fanns en stark koppling mellan lärande och 

lärorummet i förskollärarnas uppfattningar om lärande. Utomhusmiljön som lärorum, 

var mycket betydelsefull, där initierades lärandet och sattes i ett meningsfullt 

sammanhang. En av förskollärarna uttryckte att ”lärandet är en känsla av 

sammanhang och vi söker kunskaper där de finns”. Hon tog vidare upp att det inte 

nödvändigtvis alltid behöver vara utomhus utan inomhusrummet också ingår som ett 

rum bland alla andra. Utomhusvistelsens roll betonades dock t ex genom att det ger 

inspiration i mängder av variation i material, i form av sinnesuttryck och utrymme 

och möjligheter att lära med hela kroppen. Här man kan jämföra med t ex Nordin-

Hultman (2007) studie. Hon fann att de pedagogiska miljöerna i svenska förskolor 

var endimensionella: de präglades av brist på variation, det fanns också lite material 

och aktivitetsmöjligheterna var jämförelsevis begränsade och förutsägbara. Att skapa 

variation inomhus är svårare upplever jag, både ekonomi och arbetstid sätter sina 

gränser och bristen på variation kan undvikas i utomhusmiljöer t ex i skogen och 

andra levande miljöer. lärande ”kommer nästan ibland av sig själv” som en annan 

förskollärare uttryckte det eftersom inspiration finns runt om. Baserat på 

förskollärarnas uppfattningar, som grundar sig på både erfarenhet och vetenskaplig 

forskning, vill jag påpeka att utomhusmiljön är ett lärorum som har en stor betydelse 

i barns lärande och därför bör utnyttjas i mycket större utsträckning av alla förskolor. 

 Det framkom tydligt att förskollärarna uppfattade att de hade en viktig roll i 

barns lärandeprocesser. De tog upp närvaron och att vara den som uppmuntrar 

vidare. En av förskollärarna menade att det är viktigt att kunna läroplanen ”att ha 

läroplanen i sig” när man arbetar utomhus och lärosituationer dyker upp. I övrigt 

tycker jag att förskollärarna tog upp varierande betoningar på olika perspektiv av 

förskollärarrollen. Här tycker jag att detta tydligt illustrerar ett av studiens viktigaste 

syfte: att lyfta upp flerstämmigheten i de olika rösterna (se Dysthe, 2008) och att 

detta är ett sätt att berika och se helheten. Detta framgick även i de andra svaren, men 

här tog förskollärarna upp en större variation av olika perspektiv, vilka var mycket 

intressanta att ta del av. 
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 Förskollärarna hade en mycket positiv bild av att arbeta med 

utomhuspedagogik och tyckte att alla läroplansmålområden och kunskapsbegreppen 

(enligt Lpfö98 rev. 2010) kunde arbetas med utifrån utomhuspedagogiska 

arbetsmetoder. De tyckte att utomhuspedagogiken kunde fördjupa lärande och 

kunskapsbygge i jämförelse med den mer traditionella pedagogiken. På hemsidan för 

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik tas upp att utomhuspedagogik vill vara 

ett komplement till den traditionella pedagogiken, men förskolan och skolans 

arbetssätt och målarbete skiljer sig åt (se t ex Pramling & Sheridan, 1999), och enligt 

denna studie kan utomhuspedagogik vara inte bara ett komplement, utan också ett 

alternativ till den traditionella pedagogiken som en källa för lärande i förskolan.  

Barnens berättelser om lärande i utomhuspedagogiska förskolor gav stöd för 

det som förskollärarna också hade berättat om t ex temaarbeten. De berättade för mig 

både stolt om faktakunskaper de hade lärt sig och visade också att de hade skaffat sig 

förståelsekunskaper. Barnen kopplade lärande i första hand med skolan och 

skolfärdigheter. Detta kanske också har att göra med hur vi i samhället ser och 

definierar lärande och kunskaper, mer bundna till skolan? För min egen del tyckte 

jag att jag lärde mig mycket från barnintervjuerna och tycker att de gav mycket 

intressanta synvinklar på hur barn tänker och resonerar kring både lärande och 

kunskaper, men också i allmänhet. Barnintervjuer ger oss pedagoger möjligheter att 

lyfta upp barnperspektivet i verksamheten på ett smidigt sätt, enligt min erfarenhet 

från intervjuerna, och samtidigt också reflektera över vårt eget arbete och vad som 

möjligen har lämnat spår i verksamheten och kan utvecklas vidare. Även om 

barnintervjuerna i detta arbete inte har fått samma utrymme som förskollärarnas, 

anser jag att de i praktiken har betytt minst lika mycket för min egen yrkesutveckling 

som intervjuerna med förskollärarna har gjort.  

 Sist vill jag lyfta upp de aspekter, som karaktäriserar lärande och 

kunskapsskapande i förskolor med utomhuspedagogisk inriktning baserat på denna 

studie. Szczepanski (2008) har i sin licentiatavhandling studerat 

utomhuspedagogikens särart genom att intervjua lärarna som är verksamma inom 

området. Han kom fram till tre aspekter: platsperspektiv, miljöperspektiv och 

kroppsperspektiv. Alla dessa perspektiv togs också upp tydligt av förskollärare i 

denna studie som också ovan har diskuterats. Förutom dessa framkom det i denna 

studie att förskollärarna betonade följande aspekter i lärande och kunskapsbygge i 

utomhuspedagogiska förskolor: socialt samspel som anses grundläggande och 

gynnas med utomhuspedagogisk verksamhet, att kunskapsbygget sker i meningsfulla 

sammanhang och genom upplevelser, ofta i oväntade situationer, som lyfter upp 

nyfikenhet och ger motivation och skapar lusten att lära och att flowet i lärande 

skapas genom t ex att lärande baseras på barns inflytande och egna intressen och att 

man lever i nuet. Vidare karaktäriserades den utomhuspedagogiska verksamheten av 

att lärande som uppstår i stunden tas tillvara genom att förskolläraren har ”läroplanen 

i sig” och är närvarande och utmanar och att lärandet följs och reflekteras 

tillsammans med barnen genom dokumentation. Vetenskaplig forskning stödjer att 

alla dessa aspekter gynnar lärande och kunskapsbygge, vilket i min mening kan 

uppfattas som att utomhuspedagogiska arbetsmetoder verkar ha en oerhörd potential 

för att lyfta upp barns allsidiga utveckling och lärande. 
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7.2. Metoddiskussion 

Jag valde kvalitativ forskningsmetod eftersom jag anser att denna anpassade bra för 

det jag ville undersöka och de frågeställningarna jag hade.  

 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008) användes för 

huvudsakliga datainhämtning. Det fungerade bra och passade för syftet. Det var lätt 

att ta upp alla de planerade frågorna med förskollärarna och samtalen flöt ofta 

relativt strukturerat kring det som hade planerats och det var lätt ta upp några 

följdfrågor för att fördjupa svaren. Barnintervjuerna var svårare och jag fick inte med 

alla planerade frågor i alla intervjuer. Vidare löpte de mindre strukturerat kring det 

som hade planerats. Jag anser dock, med den erfarenhet jag fick, att detta är mer en 

essens av barnintervjuerna för att få in barns tankar och skapa en positiv atmosfär. 

Att intervjua barn i par tyckte jag var mycket bra. De kände varandra och detta 

skapade trygghet eftersom jag inte kände barnen. De inspirerade också varandra, 

även om de också naturligtvis ibland tenderade ha likartade svar vilket kan påverka 

resultatet. Det var betydligt svårare att hålla i tråden med frågor, ge alla talrum och 

utveckla barnens svar vidare i intervjuerna med 3 barn. Alla intervjuer spelades in 

och transkriberades. Transkriberingen upplevde jag som ett mycket arbetskrävande 

moment. 

 Analysen genomfördes i fyra steg. Det var relativt lätt att skapa ett 

helhetsintryck och lyfta fram likheter och skillnader när allt var nedskrivet och 

intervjuerna kunde läsas igenom ett flertal gånger. Kategoriseringen var svårare och 

beror också på att olika avvägningar kan göras och att detta är ett relativt subjektivt 

moment i arbetsgången. Även om vissa betoningar i intervjuerna var ganska lätta att 

urskilja som huvudsakliga, kan en del andra som var svårare varit påverkade av mina 

tidigare erfarenheter av ämnet. Även mina frågor och min egen positiva attityd till 

utomhuspedagogiskt arbete kan ha bidragit till utformningen av kategorierna, även 

om jag aktivt försökt hålla en objektiv distans till materialet och tolkningen.  

 Metoden kompletterades med fältarbete genom deltagande observation och 

granskning av dokumentation dvs. triangulering (se Bryman, 2008). Dessa gav mig 

mycket information utöver intervjuerna och underlättade också intervjuerna. Bl. a. 

kunde jag ställa kompletterade frågor under dagen, få ytterligare fördjupade 

dimensioner till mina intervjufrågor, samtala med andra pedagoger i förskolorna 

under fikarasterna, se arbetet i praktiken (ofta både inomhus och utomhus), och 

bekanta mig med barnen och förskolläraren innan intervjun. Naturligtvis gav det 

också mig en djupare inblick i utomhuspedagogiskt arbetssätt, utöver de 

frågeställningar som tagits med i studien och som jag senare kan dra nytta av i mitt 

eget yrkesliv. 
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7.3. Förslag till fortsatt forskning 

Miljömedvetenhet är ett intressant område och fortsatt forskning kan rikta in sig på 

att studera hur t ex arbetet med Grön Flagg påverkar barns miljömedvetna handlingar 

idag. Ett annat område att studera är t ex vilket miljöengagemang barnen som gått i 

utomhuspedagogiska förskolor under 80-talet har idag. Vidare tycker jag att ett 

utmanande forskningsområde kunde vara på vilket sätt utomhuspedagogik i 

förskolan påverkar barns sociala förmågor och även mer i detalj kartlägga vilka 

sociala kunskaper som anses viktiga i förskolan både ur ett barn- och ett 

pedagogperspektiv. 

 

7.4. Pedagogiska implikationer 

Denna studie gav mig många intressanta och nya inblickar om förskollärarrollen och 

utomhuspedagogiken i stort. Vidare gav det mig möjligheter att fördjupa mig i 

begreppen lärande och kunskaper i allmänhet och i ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv i synnerhet. Det har varit utvecklande att bekanta mig med både hur dessa 

uppfattas och tolkas av barn och förskollärare, i den pedagogiska praktiken och 

också i den diskussion som finns i den teoretiska litteraturen kring ämnesområdet. 

Barnintervjuerna gav mycket både praktiskt och teoretiskt. Allt detta kommer jag dra 

nytta av i mitt framtida yrkesliv som jag redan nu vet kommer involvera arbete med 

utomhuspedagogisk inriktning. Jag kommer också använda barnintervjuer för att 

anpassa mitt eget arbete så att barnperspektivet lyfts fram eftersom, som också detta 

arbete visar, lärande alltid bör baseras på intressen och erfarenheter som finns hos de 

individuella barnen och i barngruppen. Jag har också insett hur viktigt det är att 

grunda arbetet på att det sociala samspelet fungerar i barngruppen. Denna studie har 

vidare givit mig en djupare insyn i hur viktig lärarrollen är och att våra val av den 

pedagogiska miljön och vårt sätt att se lärande och kunskap som begrepp har en stor 

betydelse för barns allsidiga utveckling.  En stor betydelse för mitt framtida yrke 

anser jag också var att jag kunnat träffa förskollärare, många med 20 år i sitt yrke, 

som har en stor erfarenhet, och även ser fram emot att utvecklas i sitt yrke, och 

naturligtvis alla de kunskapsivriga barnen: Det har varit mycket motivationshöjande. 

 

 

7.5. Tack 

Stort tack till alla som hjälpt mig med denna uppsats tillkomst: Barn, förskollärare 

och övrig personal i förskolorna för ett mycket vänligt bemötande och att ni har delat 

era tankar. Till Nina min handledare som har både givit mig värdefulla kommentarer 

och kritiskt granskat detta arbete. Till mina barn Axel, Jesse och Jacob som stått ut en 

kvällsstuderande mamma under flera års tid och till min sambo Staffan som på 

många sätt har stöttat mig och i evigheter språkgranskat mina alster, även detta 

arbete. Jag vill också tacka mina arbetskamrater, kurskamrater, övrig familj och 

vänner för stöd under studietiden.  
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Missivbrev         Bilaga 1 

Till berörda föräldrar 
 

Hej! 

Jag heter Sari Roponen och går sista terminen på förskollärarlinjen vid Linnéuniversitet, 

Växjö. Denna avslutande terminen skriver jag mitt examensarbete. Mitt syfte med arbetet är 

att undersöka hur förskollärare och barn som arbetar/deltar på förskolor med 

frilufts/utomhuspedagogisk profil ser på begreppet lärande och kunskap och hur förskolor 

arbetar med att barnen får besöka naturen/skogen som lärandemiljö och utomhuspedagogiska 

verksamhet i stort. Vilka eventuella hinder och möjligheter det innebär. 

 

Jag kommer att komma ut på ert barns förskola för att delta i verksamheten över en dag och 

intervjua förskollärare och barn. Materialet som jag samlar in kommer endast jag att ta del av 

och använda i bearbetad form i det färdiga examensarbetet där barnens namn inte kommer 

att nämnas och förskolans namn kommer att vara fingerat. Jag tagit del av och arbetar enligt 

forskningsetiska principer: Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Jag ber er därför om ert godkännande. Deltagandet är frivillig och jag kommer också vid 

starten av intervjuerna att fråga era barn ifall de vill delta och intervjun avbryts alltid ifall 

barnen vill det. Har ni några frågor så kontakta gärna mig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sari Roponen  

sroxf09@student.lnu.se 

tel. 076-1888 056 

 

Handledare vid Linnéuniversitet: 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Nina Modell nina.modell@lnu.se 

 

Jag tillåter att mitt barn intervjuas och att materialet används till ett examensarbete:  

JA______NEJ______ 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

Målsmans 

underskrift:_________________________________________________________ 

Datum:_____________________ 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:sroxf09@student.lnu.se
mailto:nina.modell@lnu.se
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Intervjuguide: förskollärare      Bilaga 2 

 

1 Vad har du för utbildning? 

2 Hur många år har du arbetat i förskolan? Med utomhusverksamhet/pedagogik? I 

denna förskola? 

3 Beskriv din barngrupp (antal barn/ ålder/hur många pedagoger som arbetar)? Vad 

anser du skulle vara den optimala gruppstorleken för arbetet med en 

utomhusgrupp? Passar utomhusverksamhet till alla barn, dina erfarenheter? 

4 Vad har du som förskollärare för tankar kring lärandet (och med koppling till 

dina egna erfarenheter från utomhusverksamheten)? Vad tänker du när du hör 

ordet/ begreppet ”lärande” – i första hand, – i andra hand? 

5 Kan du berätta om dina tankar och arbetssätt kring lärandet vad det gäller 

läroplanens olika målområden  

6 Tycker du att du genom utomhusverksamheten kan arbeta med de olika 

målområdena? Vilka hinder och möjligheter finns det? 

7 Vad du som förskollärare har för tankar kring kunskaper (och med koppling till 

dina egna erfarenheter från utomhusverksamheten). Vad tänker du när du hör 

ordet ”kunskaper”? – i första hand, – i andra hand?  

8 Läroplanen tar upp att kunskaper uttrycks i flera former som fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Hur tror du att utomhusverksamheten kan bidra till de 

olika formerna? Kan den? Vilka hinder och möjligheterna finns det? 

9 Tycker du att några kunskaper är extra viktiga? Vad är det du tänker på i första 

hand?/ i andra hand? Varför? 

10 Vad tycker du är din roll i barngruppen som pedagog i barns lärandeprocesser 

och kunskapsbyggandet?  

11 Kan du berätta om något exempel på lärandesituationer som du tycker har varit 

mycket bra i skogen. Hur tolkar du det?/ Varför? 

12 Hur ofta är du/ni i skogen/ute? (under olika årstider/olika dagar) 

13 Vad gör du tillsammans med barnen? Aktiviteter/frilek? Vilka typer av aktiviteter 

som förekommer? 

14 Hur organiserar ni era skogsutflykter? Praktiska hinder och möjligheter? (Hur 

nära är den närmaste skogen?) 

15 Har du några specifika intressen vad det gäller skogsvistelsen (kopplat till 

lärandet/kunskaper) Tror du det påverkar barns lärande/kunskaper? 

16 Hur dokumenterar ni barnens lärande? Vilka hinder och möjligheter finns det? 

17 Hur trivs du med att arbeta utomhuspedagogisk? Något som du skulle vilja ändra 

i ditt arbetssätt/din arbetssituation? Utveckla din kompetens? 

18 Är det någon fråga jag har glömt? Eller något annat du vill tillägga. 
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Intervjuguide: barn       Bilaga 3 

 

1 Vad heter du?  

2 Hur gammal är du?  

3 Om jag säger ordet ”att lära” Vad tänker du på då?  

4 Kan du berätta för mig; När du är i skogen vad brukar du göra/leka? 

5 Vad tror du att du lär dig då? 

6 Tycker du göra/leka något annat i skogen? Vad tror du att du lär dig då? 

7 När du är med dina kompisar vad lär du dig då?  

8 När du med pedagoger/vuxna vad lär du dig då?  

9 Om jag säger ordet ”kunskaper” vad tänker du på då? Vilka kunskaper är bra att 

ha? 

10 Berätta: Vad intresserar dig och vad skulle du vilja lära dig mest? 

11 Är det någon fråga jag har glömt? Något annat ni vill berätta. 

 

Hur tänker du? Vad tror du? Vad menar du då? Berätta! Vad tror du om? Varför tror 

du? 
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