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Sammanfattning 

 
Undersökningens syfte har varit att studera hur barn upplever sitt lärande i utomhusmiljön och 

hur pedagogerna använder utomhusmiljön för barns lärande på en förskola. Som metod har 

använts observationer och samtal med sex pedagoger och åtta barn. Observationerna av två 

olika förskolegårdar har skett under vintern och våren. Tidigare genomförd forskning visar på 

att utevistelse för barn är viktig, då alla deras sinnen stimuleras av att vara ute. I samtalen med 

barn och pedagoger användes den kvalitativa ansatsen fenomenografi, för att studera det 

fenomen som undersökningen handlar om, det vill säga hur barn och vuxna har upplevt sin 

utemiljö på förskolan. Enligt Lpfö 98 (Läroplanen för förskolan, 1998) när det gäller 

pedagogiskt arbete i utemiljö står det att verksamheten ska lämna utrymme för barnens egna 

planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande både inomhus och utomhus. 

 

En slutsats av undersökningen är att barnens fantasi sätter igång processer i deras lärande. 

Undersökningen visar också att lärandet i utemiljön är lika viktigt som lärandet i innemiljön. 

Barns lärande fortgår hela tiden oavsett om vi är ute eller inne. Samtalen med pedagogerna 

visade att intresse finns för att använda utemiljön för barns lärande. Utemiljön är en plats för 

lek och lärande som kan fortgå i det oändliga. Undersökningen har också visat att barns 

möjligheter till spontanitet, kreativitet, utveckling av språket och nya utmaningar växer och 

får näring även när barnen vistas i utemiljön på förskolan. 
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Inledning  

 

Vid en utvärdering av höstterminen som gjordes på två förskolor i december 2009 ställdes 

frågan om hur pedagoger upplever det pedagogiska arbetet, om de är lyhörda för förändringar 

för att verksamheten med pedagogik, material och miljöer ska fungera för barn på bästa sätt. 

Lyhördheten finns där och diskussioner om hur innemiljön och utemiljön kan förändras och 

förbättras för att komma barn till godo i deras lek/lärande process finns. Genom att observera 

och lyssna in hur och vad barn leker ger det också pedagogerna en bild av vad barn har för 

behov och önskningar när det gäller till exempel material och lekmiljöer. Med utgångspunkt 

från frågeställningen - pedagogiska processer i utemiljön - och den reflektion vi gjort har vi 

undersökt hur ett pedagogiskt arbete kan genomföras i den utemiljö som finns vid förskolan. 

Fredrika Mårtensson, miljöpsykolog (2004) har skrivit en avhandling där hon för fram en 

studie om barns hälsa, motorik och koncentrationsförmåga när det gäller utomhuslek. Hon 

pekar på att utemiljön blivit allt viktigare för barn, men samtidigt har planeringen för 

utemiljön blivit mindre viktig. Tar pedagoger hänsyn till vad barnen vill ha i sin utemiljö, när 

de planerar vad som ska finnas på förskolegården? Med hjälp av frågeställningen kunde 

kunskap om ämnet sökas genom observation av förskolegården och samtal med barn och 

pedagoger.  

 

Med hjälp av studien ville vi påbörja ett mer medvetet användande av förskolegården som kan 

ske utifrån barns lek och lärande. Eftersom det inte alltid är möjligt att besöka andra 

naturmiljöer på grund av liten personaltäthet är utemiljön extra viktig på förskolan. Då 

behöver förskolegården vara inbjudande för barnen. Under studiens gång har vi utifrån våra 

samtal med pedagoger och barn förstått att lek och lärande utomhus är något som värderas 

högt hos både pedagoger och barn. 

 
           

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn upplever sitt lärande i utomhusmiljön och 

pedagogernas uppfattning av de pedagogiska processerna som fortgår i utomhusmiljön.  

Hur ser utemiljön ut på förskolan? 

Hur används utomhusmiljö som ett pedagogiskt rum för barns lek och lärande? 

 

Bakgrund 

 

Enligt Lpfö 98 (Läroplan för förskolan 98) ska barn kunna växla mellan olika aktiviteter 

under dagen och de aktiviteterna ska ge utrymme för fantasi, kreativitet, egna planer, lek och 

lärande. Det ska kunna bedrivas i både inomhus och utomhusmiljö. Att ett pedagogiskt arbete 

ska bedrivas inne på förskolan är väl förankrat hos pedagogerna. Ständiga diskussioner förs 

om hur detta arbete ska utvecklas och kanske förändras för att komma barnen till godo. 

Material och inomhusmiljöer på förskolan ses ofta över för att skapa en bra pedagogisk miljö. 

Tankar om hur det pedagogiska arbetet bedrivs utomhus på förskolegården finns inte i samma 

utsträckning. 

 

Anders Szczepanski, enhetschef vid Centrum för Miljö och Utomhuspedagogik Linköpings 

Universitet menar att en tradition finns att vara utomhus i förskolan men att kunskap saknas 

om hur man bedriver pedagogisk verksamhet i utemiljön. Vidare menar han att pedagoger, 

med läroplanen i minnet, bör inventera den miljö som finns utomhus i förskolan (Temaserie 

från tidningen Förskolan, nr 7, 2005). 

 

NCU i Vimmerby är Linköpings universitets kunskapscentrum för lärande och upplevelser 

utomhus. Deras mål är att bli ledande på lärande och upplevelser utomhus. 

 

Matti Bergström, hjärnforskare, menar att motorisk aktivitet är viktig för att kunskaper ska bli 

mer bestående. Detta sker då hjärnans nervnät stimuleras från flera håll som via våra sinnen, 

genom rörelse, från olika kroppsorgan och hjärnstammen (Ann Granberg, 2000). 

 

Antonio Damasio, professor i neurologi, menar att kropp och hjärna lever i en 

handlingsgemenskap där kroppen är länken till hjärnan. Synapserna, kopplingarna mellan 

nervcellerna, ökar då vi vistas i en varierande och stimulerande miljö (Lars Owe Dahlgren, 

Sverre Sjölander, Jean Paul Strid, & Anders Szczepanski, 2007).    

 

Patrik Grahn, professor och landskapsarkitekt på Alnarp i Skåne, menar att: 

 
 Natur motiverar barn till lek och rörelse. I en varierad naturmiljö ökar barn sin vighet och balanssinne. 

Detta ger i sin tur både ökad kondition och koncentrationsförmåga. Rörelseträning i en naturmiljö ger 

barn möjlighet att utvecklas till harmoniska och självständiga människor. De får en bättre psykisk hälsa. 

 Naturen är en miljö som inte ställer höga krav. Barn blir mer koncentrerade och kan ta till sig mer 

information. 

 Naturen uppmanar barnen att skapa själva och att vara kreativa. 

 Naturen ger sinnlig stimulans och berikar fantasin. 

 Naturen aktiverar flera centra i hjärnan vilket underlättar inlärningen och därmed barns självförtroende. 

(Naturvårdverkets rapport Möt naturen, 2005, s. 11). 
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Naturskoleföreningen fick 2005 ekonomiska medel från Naturvårdsverket för att genomföra 

”Möt naturen projektet”. Syftet med projektet var att ta reda på några olika samhällsgruppers 

syn på naturen och att utveckla naturpedagogiken. 

 

Pia Björklid, (2005) menar att forskning om lek - och lärandemiljöer utomhus till stor del 

handlar om möjligheter, det vill säga möjligheter till lek, lärande och utveckling. 

Utomhusleken stimulerar barns sinnen och främjar det informella lärandet. 

 

Utomhuspedagogik ur ett historiskt perspektiv 

 
I ett historiskt perspektiv är det under en mycket kort tid som kunskap förvärvats i 

skolbänken. Folkskolestadgan som kom 1842 byggde på att lärandet skulle ske i ett klassrum 

och med boken som främsta kunskapskälla. Praktiska kunskaper inom olika hantverk, odling, 

fiske, matlagning, skötsel av boskap, jakt fördes vidare från generation till generation genom 

att barnet fick vara med i det vardagliga livet och praktisera den kunskap de lärt sig. De 

lärdomar som barnet fick i skolan fick sällan eller aldrig praktiseras och därmed blev teori och 

praktik skilda från varandra (Dahlgren m.fl., 2007). 

 

I detta avsnitt blickar vi tillbaka i historien på olika tänkare som påverkat dagens pedagogik: 

Jean Jacques Rousseau, Fredric Fröbel, Ellen Key, Maria och Ellen Moberg, Elsa Köhler, 

John Dewey, Lev Vygotskij och Lars Owe Dahlgren. Dessa pedagoger menade att vistas ute 

begränsas inte bara till att innefatta natur och friluftsliv utan handlar även om historik, kultur, 

geografi, naturkunskap, matematik och språk. Under 1700-talet började vidskepelse och 

okunnighet ifrågasättas. Tankefrihet, tryckfrihet och tolerans var begrep som blev viktiga. 

Kyrkans makt och ställning började ifrågasättas. 

 

Jean Jacques Rousseau som levde mellan 1712-1789, tillhörde en av upplysningstidens 

centralgestalter. Han lade med sina skrifter grunden till den franska revolutionens motto, 

frihet, jämlikhet och broderskap. Tanken om att få kunskap och att därmed kunna förändra 

och få en ljusare framtid med ett bättre samhälle började få fäste. Hur man skulle få denna 

kunskap var en fråga som 1700-tals filosoferna ägnade sig åt. Kan kunskap byggas på förnuft, 

erfarenhet eller kanske bådadera? Rousseau var med i dessa filosofiska diskussioner 

(Sven Hartman, 2006).   

 

Rousseaus samhällssyn var pessimistisk då han ansåg att ojämlikheten var roten till det onda. 

Girighet att äga mycket och att ha egendomar, gjorde att man blev beroende av billig 

arbetskraft. Detta handlande var sprunget ur människan själv och inte från Gud. Människan är 

fri och måste då också vara jämlik. Med utgångspunkt från detta tänkande blev barndomen 

viktig. Barndomen ansågs stå det naturliga närmast då vi föddes fria (Hartman 2006).  

 

 Under 1700-talet utvecklades humanismen. Människan ansågs av naturen vara god, det egna 

välbefinnande skulle tillgodoses men medkänslighet och solidaritet med dem som har det 

svårt finns också med.  
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I boken Èmelie, av Rousseau, kan vi läsa: 
              

Människor var mänskliga! Det är er första plikt. Var mänskliga mot alla stånd, alla levnadsåldrar 

gentemot allt, som tillhör den mänskliga naturen. Finns det väl någon annan vishet än humaniteten? 

Älska barndomen, gynna dess lekar, dess nöjen, dess älskvärda instinkt! (Rousseau 1977, s. 62).                       
 

För att kunna utveckla sin kunskap och det fria tänkandet menade Rousseau att  

människan tillägnar sig kunskap genom sina erfarenheter, sina sinnen och med sin kropp, och 

eftersom människan föds fri måste också det egna tänkandet vara fritt. Detta är den kunskap 

och förståelse som vi än idag låter genomsyra det pedagogiska tänkandet och arbetet med 

barnen. 

  
Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att 

lära oss att tänka förnuftigt; det är att lära oss lita på andras förnuft, att lära oss tro mycket och ingenting 

veta (Rousseau 1977, s. 130). 

 

Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) inspirerar än idag förskolan då han 

menade att verksamheten skall utgå från barnets egen aktivitetslust. Leken och de vuxenledda 

aktiviteterna skall utveckla barnet i positiv riktning (Philip Hwang och Björn Nilsson 2003). 

Med estetiska och sinnliga upplevelser av naturen menade Fröbel att barnet kommer närmare 

naturen och därmed Gud som ansågs som den allomfattande naturkraften som påverkade allt. 

Med denna religiösa övertygelse fick barnet kunskap om världen och kunskap om sig själv 

(Dahlgren m.fl., 2007).    

 

Fröbel menade att kunskapens frö finns i människan och behöver vårdas och vattnas likt en 

planta för att börja utvecklas. Leken ansågs som viktig för barnets utveckling, men den fick 

inte vara ostrukturerad och tillfällig. Material som var bestämda och med utvecklande 

funktioner ansågs viktigt. I Fröbels Barnträdgårdar undervisades förskolebarnen i sånglekar, 

rörelselekar, bygglek och i att sy, klippa och limma.   

   
 Att göra erfarenheter innebär därmed att innerligöra något yttre (Gunn Imsen, 1999, s.67).                            

                                                                                                                               

 

Ellen Key (1849-1926) var författare i pedagogiska frågor, internationellt känd för sina böcker 

däribland Barnets århundrade. Ellen Key menade att den kyrkliga traditionsförmedlande 

skolan skulle bli en skola där människan var mer i centrum. Eleven skulle stimuleras till att bli 

självständig. Praktik skulle varvas med teori. Levnadsvanorna skulle vara enkla med få 

leksaker, mycket friluftsliv, inga kroppsliga straff. Att utbilda sig ansågs mycket viktigt för att 

med kunskap kunna förändra framtiden (Hartman, 2006).     

 

Systrarna Ellen Moberg (1874-1955) och Maria Moberg (1877-1948) inspirerades av Fröbels 

pedagogik och startade i Norrköping, som var en industrität stad med många 

förvärvsarbetande kvinnor, Kindergarten. Barnen fick vistas där några timmar varje dag då 

mödrarna arbetade. Barnen fick lära sig slöjd, ritning, sånger och lekar. Årstiderna, olika 

frukter, trädgården och stadsmiljön bearbetades i temaarbeten. Man arbetade under parollen 

”Kom låt oss leva för barnen”. Lärarinnan skulle föregå med gott exempel och inte främst 

undervisa barnen utan istället vägleda dem. Systrarna Mobergs viktigaste insatser under denna 

tid var att de lyfte fram barnen och synliggjorde dem i det allmänna medvetandet 

 (Hartman, 2006).  
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Ett kritiskt tänkande om systrarna Mobergs pedagogik började ta form under 1930-talet då 

deras arbetssätt ansågs vara som alltför styrt och fantasilöst. Aktivitetspedagogen Elsa Köhler 

(1879-1940) var en av förespråkarna till att uppmuntra barnens fria lekar, fria aktiviteter och 

skapande verksamhet. Barnens egna frågor och upplevelser ansågs viktiga. Man skulle möta 

barnens verksamhetslust och nyfikenhet. Barnen skulle få tillfälle att bekanta sig med 

närsamhället och naturen. Genom att få känna samhörighet med gruppen skulle respekt och 

förståelse för varandra skapas. 

 

John Dewey, amerikansk reformpedag och filosof (1859-1952), menade att varje individ är 

unik och har stora utvecklingsmöjligheter. Barn har något som vuxna mister med stigande 

ålder nämligen the power to grow. Samhället ska därför satsa resurser så att skolor ska kunna 

stödja barn i deras utveckling och kunskapssökande. Praktisk och teoretisk kunskap har 

samma värde då samhället behöver all kunskap. Att utgå från barnets erfarenhet ansågs viktigt 

hur än studierna utfördes Dewey förkastade inte läroboksstudier men menade att learning by 

doing kunde vara ett sätt att undervisa då barnets uppmärksamhet och intresse kunde hållas 

igång med praktiska arbeten (Hartman 2006).  

 

Lev Vygotskij (1896-1934) menade att barns utveckling är beroende av den kulturella miljön 

de växer upp i (Philip Hwang & Björn Nilsson 2003). Enligt Wayne Weiten (2007) menade 

Vygotskij också att barnet socialiserar sig i ett växelverkande mellan lärare, föräldrar och 

äldre barn, som kan förse barnet med ovärderlig vägledning. Med språket kan barnet 

kommunicera med andra och kan då delta i sociala sammanhang, men även resonera med sig 

själv och utveckla sitt tänkande.  

 

Lars Owe Dahlgren, professor i pedagogik med didaktisk inriktning vid Linköpings 

universitet, är en av dem som i nutid forskat i ämnet utomhuspedagogik. Dahlgren menar att 

ur ett lärandeperspektiv bjuder utomhusmiljön till vida och sammansatta sinnesintryck. Med 

våra sinnen kan lärandet fördjupas och förankras för en lång tid framåt. Kunskap som 

förvärvas via textbaserade skrifter som böcker och Internet, blir djupare förankrat om dessa 

sätts samman med egna erfarenheter och intryck. Kunskapen bildar en helhet. Precis som 

Dewey menar Dahlgren att teoretiska och sinnliga erfarenheter kanske bäst utvecklas i ett 

växelspel mellan dessa två (Dahlgren m.fl, 2007).  
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Styrdokument 

 

Lpfö 98 är styrdokumentet pedagogerna följer på förskolan. När det gäller pedagogiskt arbete 

i utemiljö som studien handlar om står det följande:            

 
Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och 

det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter (Lpfö 98, s. 8). 

 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl  

Inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 

miljö och i naturmiljö (Lpfö 98, s .7). 

 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 

positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar 

sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö både i nutid och i framtid (Lpfö 98, s. 7).   

 
I läroplanen kan pedagogerna läsa och få vägledning när det gäller lärande i utomhusmiljön. 

Pedagogerna som intervjuades ville använda utemiljön mer för lärande än vad de gjorde idag. 

Samtalen med barnen visade på att barnens fantasi, kreativitet och uppfinningsrikedom gjorde  

förskolegårdens utemiljö inbjudande för deras lärande mer än vad pedagogerna hade 

uppfattat. För att barnen ska få känna delaktighet i naturen och miljön ska verksamheten 

utformas så att barnen får förståelse och kunskap om naturen och den miljö de befinner sig i. 

 

Begreppsdefinition 

 

Utomhuspedagogik och pedagogiska processer. I examensarbetet klarläggs vikten av att 

förstå begreppet pedagogiska processer och utomhuspedagogik. Det pedagogiska lärandet och 

utforskandet fortsätter och ska vara i samklang med innemiljön även då barn och pedagoger 

vistas ute. En definition av utomhuspedagogik är att: 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion 

grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings 

och utbildningsområde som bland annat innebär: 

 att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur och kulturlandskap 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsen för lärandet lyfts fram 

             (Linköpings universitet, Centrum för Miljö - och Utomhuspedagogik, 2004). 

 

Enligt Szczepanski  är allt lärande utomhus beroende av ett komplicerat samspel mellan 

lärmiljö, aktivitet, det sociala samspelet i den stora och lilla gruppen, personlig och social 

utveckling och hur vi mår (Dahlgren m.fl.2007). I utemiljön erbjuds barnen en mer tillgänglig 

och spontan miljö att vistas i. Det ger fler och friare möjligheter till kreativa lekar än då de 

vistas inne. Olika naturmaterial som sand, jord, stenar och vatten kan användas i leken. 

Granberg (2000) menar att utemiljön är som ett pedagogiskt laboratorium där även miljölära 

och kretsloppstänkande ingår. 
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Enligt Otto Laurits Fuglestad (1999) har pedagogiska processer något ögonblickligt av ett här 

och nu sammanhang, av rörelse och förändring av olika sammanhang. Det är också ett möte 

mellan flera människor som alla har olika bakgrund, sina egna tolkningar och sina intentioner. 

Pedagogiska processer kan vi inte förutsäga eller helt kontrollera av någon av de personer 

som är inblandade. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

För att kunna synliggöra och öka förståelsen för hur barn upplever sin utemiljö på förskolan 

har vi använt oss av samtal och observationer. Enligt Ingrid Pramling Samuelsson och Maj 

Asplund Carlsson (2003) kan man med inspiration i ett fenomenografiskt tänkande, det vill 

säga att studera det som framträder, det som visar sig, kan man i samtal med barn få kunskap 

om deras tankar om förskolans utemiljö. När det gäller observationerna av gården har vi 

använt oss av första ordningens perspektiv. Som utifrån den fenomenografiska ansatsen 

handlar om fakta, vad som kan observeras utifrån. I en fenomenografisk studie utgår man från 

det fenomen man vill studera, i vårt fall pedagogiska processer i utemiljön. I nästa skede 

undersöks människans olika sätt att uppfatta fenomenet. Därefter följer en beskrivning av 

variationer i sätt att tänka om fenomenet. Beskrivningar av mångfalden av sätt att tänka om ett 

fenomen är viktig inom fenomenografin. Den fenomenografiska ansatsen gör skillnad på vad 

något är och vad det uppfattas vara. Enligt Staffan Larsson (1986) handlar kvalitativ metod 

och fenomenografi om hur man uppfattar något och hur man kan göra en så god beskrivning 

av hur någon uppfattat ett sammanhang som möjligt. Här följer en bild av vad fenomenografin 

praktiskt innebär: 

 
1. Företeelse i omvärlden 

2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

3. Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det aktuella problemet 

4. De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på papper 

5. Analys av de skriftliga utsagorna 

6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier  (Michael Uljens, 1989, s. 11). 

                                                                                       

  

           

I fenomenografi använder man sig av uppfattningar av något och med det menar man att 

människan gör något till föremål för medveten reflektion och sammanbinder en värdering 

med denna tanke. I den fenomenografiska ansatsen riktas intresset mot vad något uppfattas 

som snarare än vad något är. Det handlar med andra ord om andra ordningens perspektiv som 

koncentrerar sig på mänskliga uppfattningar av verkligheten. Vilket enligt Stukát (2005) 

innebär att vi har varit ute efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. 

Ytterligare ett sätt att se på fenomenologi enligt Louis Cohen, Lawrence Manion och Keith 

Morrison, (2007): 

 
Beteendet bestäms mer av erfarenhet än av externa, objektiva och fysiska verkligheter. Den subjektiva 

medvetenheten är av stor betydelse. Medvetenheten är aktiv och utgår mycket från analyser av det 

dagliga livet (s. 22). 
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Metod 

 

Studiens syfte har varit att studera hur pedagogiska processer upplevs av barn och pedagoger i 

utomhusmiljön på förskolan. För att uppnå uppsatsens syfte har vi använt oss av observationer 

av pedagogiska processer i förskolans utomhusmiljö och samtal med barn och pedagoger. 

Utifrån det vi studerat på förskolegården sökte vi svar på de frågor som vi ställt oss angående 

pedagogiska processer i utomhusmiljön. Observationer av förskolegårdarna gjordes i löpande 

form under vintern och våren. När barnen var ute på förskolegården under förmiddagen. 

Utifrån observationer och samtal med pedagoger och barn har vi skapat kategorier som visar 

vad vi kom fram till under arbetets gång. 

 

 

Urval och genomförande 

 
Vi har valt att göra intervjuer/samtal med sex pedagoger och åtta barn på två förskolor. 

Samtalen med pedagogerna tog en halvtimme och med barnen en kvart, de dokumenterades 

skriftligen. Vi har gjort löpande observationer av förskolornas utemiljö och 

utomhusverksamheter under vintern och våren. När det gäller observationerna gjordes dessa 

när barnen var ute på förskolegården.  

 

Förskola A ligger mitt i ett bostadsområde med radhus. Utemiljön på gården är omväxlande 

med lite skog där barnen kan hoppa mellan små stenar och stubbar. På de större stenarna 

klättrar de upp och leker picknick eller ligger och solar eller vilar. En stor lekställning med 

rutschkana står i sanden och under lekställningen kan barnen leka affär där de säljer 

sandglassar som kostar ingenting. Tre gungor har barnen på gården, varav en går att snurra på. 

I lekstugan kan barnen vila eller leka rollekar som mamma, pappa, barn. Det finns en 

cykelbana med ”bensintank” där barnen tankar cyklarna. Cykelbanan går runt förrådet där 

man förvarar cyklar, sopborstar, spadar, skottkärror, sparkcyklar, madrasser, och backar som 

barnen kan bygga med. En stor sandlåda finns där barnen kan gräva, bygga och göra 

sandkakor. Det finns en bokstavsorm målad på marken och en hage. Nerförsbackar att åka 

madrass i eller rulla nerför finns också. En stor låda där barnens hinkar, spadar, formar, små 

krattor, båtar och bilar förvaras. 

 

Förskola B ligger även den i ett bostadsområde som består av radhus och kedjehus. 

Förskolans utegård är variationsrik med skog med höga slänter, en nedsågad trädstam, 

buskage, stora stenar, lekställningar, gungor, cykelbana, sandlådor. Två förråd finns där 

barnens lekmaterial förvaras. En träbåt finns också placerad på gården. Två kraftiga rep är 

uppspända mellan två tallar där barnen kan klättra upp för att gå balansgång mellan träden.  

Under det stora utetaket som förenar de bägge syskonavdelningarna spelas både fotboll och 

bandy. 

 

På förskola A har vi valt att samtala med tre pedagoger från förskolan. Två av dem gick 

förskollärarutbildningen på 1970-talet när det hette seminarium. Den tredje pedagogen gick 

på förskollärarlinjen på 1980-talet och är även utbildad Montessorilärare. När det gäller 

samtalen med barnen har vi talat med två pojkar fyra och sex år och två flickor fyra och fem 

år. Tanken var att pojkar och flickor kan ha olika syn på gården samt att åldern spelar roll när 

de använder gården.  
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På förskola B har vi valt att samtala med tre pedagoger från förskolan, två förskollärare och 

en barnskötare. Förskollärarna har utbildats sig på förskollärarlinjen under 1980-talet och 

1990-talet. En av förskollärarna har även kompletterat sin utbildning med barn och 

ungdomspedagogik och är även utbildad Montessorilärare. Barnskötaren utbildade sig på 

barnskötarutbildningen under 1980-talet. Barnen som vi samtalat med är två flickor 5 och 6 år 

och två pojkar 4 och 5 år gamla och tanken var även här att pojkar och flickor har olika syn på 

gården samt att åldern spelar roll när de använder gården.  

 

Forskningsetiska riktlinjer 

 

Vetenskapsrådets krav ska följas. Föräldrar har informerats och skriftlig förfrågan har ställs 

om deras barn får vara med på bild och samtala med oss. De forskningsetiska principerna har 

till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att en god avvägning kan ske mellan 

forskningskravet och individskyddskravet. 

 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen: 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet 2004). 
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Resultat 

Observationer 

 
I detta kapitel redovisar vi de observationerna vi gjort på förskola A och B. Observationerna  

av förskolegårdarna gjordes löpande under vintern och våren 

Observationer från förskola A  

 

Vinter 

 

Vintertid använder barnen gården ur snöperspektivet. De åker i backen på madrass eller 

stjärtlapp tillsammans eller ensamma. Det blir ofta tåg av två eller tre madrasser med många  

barn på. De har hjälm på huvudet. De gräver i snön och gör snöskulpturer. Målar på snön med 

vattenfärg. Barnen tränar längdskidåkning på gården, de hjälper varandra att sätta på skidorna 

och alla åker tillsammans på ett led. De rullar sig i snön nerför backen. De klättrar och åker 

kana i snövallarna som blivit när man plogat på gården. Barnen gräver kojor i snöhögarna. De 

har fått göra experiment med snö och vatten, vad händer när man ställer ut vatten i en burk 

med lock i 10 minusgrader? Vad händer när man tar in snö och istappar i varsin burk? Barnen 

vägde burkarna först för att se skillnaden, om de vägde lika mycket, mindre eller mer. De fick 

väga burkarna igen efter några dagar för att få svar på frågan om de vägde lika mycket, 

mindre eller mer. Barnen tyckte att det var spännande. 

 

Vår 

 

När våren börjar komma har lek och lärande övergått i vatten och leralekar, tillsammans gör 

barnen banor och kanaler som de häller vatten i för att båtarna ska kunna flyta där eller bara 

för tjusningen att se hur vattnet rinner ner för rännan. Andra tycker om att kladda ner sig så 

mycket som möjligt, de hoppar i alla pölar med lera i. De samlar mycket vatten i hinkar ur 

vattenpölarna som har bildats när snön smält och häller i banor ner för slänten. 

Barnen letar vårtecken på gården, de har hittat nyckelpigor och sälgen har videkissar som är 

mjuka att ta på. När våren kommit är det sandkakor som bakas och sandslott som byggs i 

sandlådan. Barnen sopar undan gruset på gården och de klättrar i träden och sparkar fotboll. 

Äntligen har de sopat bort resten av gruset på gården till barnens stora glädje. För nu kan 

barnen få ta fram de snabba cyklarna och cykeln med släp (tåget). De största barnen har en 

egen bana de får åka på som är enkelriktad. Lekstugan är öppen, där leker barnen olika 

rollekar. Barnen gungar och går balansgång på repen. I skogen leker barnen med pinnar som 

får vara lasersvärd. Nu är det ute som barnen vill vara när de får välja. Gården är stor med 

många olika ställen att vara på, vilket ökar möjligheterna för barnen att få utlopp för sin 

fantasi och uppfinningsrikedom. Barnen har sått frön i en mjölkförpackning och pedagogerna 

har sått frön i ett bildäck som gjordes i ordning med hjälp av barnen. Tillsammans med barnen 

ser de vuxna fåglar som badar i vattenpölar som blivit när det regnar. 
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Observationer från förskola B 

 

Vinter 

 

Enorma mängder med snö som fallit ner denna vinter har gjort att taket farit illa och 

snöröjning av taket blev nödvändigt. All den snön som skottats bort lades på slänten som blev 

mycket hög. Barnen klättrar och åker kana på högen, de hjälps åt om någon har svårt att 

komma upp för slänten. De drar och puttar på varandra. Spadar används för att hacka i högen 

som frusit till. Trädstammen är snötäckt och svår att gå balans på. Snögubbar byggs och 

snöbollar rullas och bildar olika skulpturer som används till att sitta på. Barnen har lätt att 

klättra upp på gungan tack vare snön som gjort att avståndet till gungan minskat. Pedagoger 

och barn har gjort vatten-is experiment med glimrande paljetter som fryses in i plastmuggar. 

Pedagogerna hänger upp de vackra isskulpturerna med snören i träden. Penslar och färg tas 

med ut gården och barnen målar på snön. En gammal dockvagn släpas fram och en flicka som 

byggt en liten snögubbe lägger den i vagnen och drar runt den på gården. Den gamla träbåten 

är full med snö, men det hindrar inte att barnen vistas och leker i den.     

 

Vår 

 

Snön smälter mer och mer och förvandlas till vatten. Barnen öser vattnet i hinkar och kokar 

soppor, bakar lerkakor som de sedan låter den som vill få smaka på. Konditori i lekställningen 

öppnas och den som vill får komma och köpa med stenar och kottar som betalning. Barnen 

ligger och sitter i slänten och letar efter insekter som tas om hand och får bo i en hink med lite 

löv och gräs. Stenar, löv, barr sorterats först och blandas sedan i olika hinkar. I sandlådan 

grävs det och vägar byggs så att leksaksbilarna kan köra där. I buskarna kryper några barn in 

och ”bosätter” sig där med hinkar och spadar som de hänger upp på grenarna. En stor sten 

används till att koka trollsoppa på. Fotbollen plockas fram och flera barn, mest pojkar, delar 

upp sig i lag och börjar spela. En flicka med dockvagn lägger en träbit som docka och kör nu 

runt den på gården. Träbåten är nu tom på snö och barnen seglar iväg i den till olika länder. 

Hinkar fyllda med kottar får vara proviant. Penslar och hinkar fyllda med vatten används för 

att måla staketet med. Pedagoger och barn står ute vid ett bord i solen och planterar 

blomsterfrön i gamla mjölkförpackningar. Cyklarna plockas fram och barnen cyklar efter 

varandra i långa banor. Sopborstarna kopplas på cyklarna för att sopa bort gruset från 

vägarna. Det är inte längre lika lätt att komma upp i gungorna då snön försvunnit och 

avståndet ökat till gungan. Barnen hjälper varandra med att putta och dra upp varandra i 

gungorna. Då det inte fungerar hämtar barnen pallar från förrådet så att det blir lättare att 

klättra upp. Det kan också vara svårt att klättra upp för de stora stenarna. Barnen puttar och 

drar även här varandra för att komma upp men om det inte lyckas löser barnen det med pallar 

eller cyklar som de kan klättra uppför med. Barnen visar också varandra hur man kan sätta 

sina fötter på stenen för att det ska bli lättare att klättra upp. Klätterrepen i skogen är roliga att 

klättra uppför och att hålla balans i. Barnen väntar på sin tur så att kamraten som redan går 

balans inte ramlar ner. Vatten och isskulpturerna är nu ett minne blott och det är endast 

snörstumparna som hänger kvar i träden. Paljetterna ligger på marken och barnen samlar ihop 

de små glimrande bitarna.   
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Kategorier 

Utifrån observationer och samtal med barn och pedagoger har vi skapat följande kategorier  

 

Funktion 

 
Denna kategori handlar om gårdens funktion för barnens kreativitet och initiativförmåga. 

Då vi gjorde observationerna på de två förskolorna kunde vi se hur barnens kreativitet och 

initiativ spelade en viktig roll då barnen vistades ute på förskolegården. Gårdarna har sett 

likadana ut i många år då inga större förändringar har gjorts sedan förskolorna byggdes i 

början av 1980-talet. Miljön är dock mycket variationsrik bestående av skog med stora träd, 

buskage, grässlänter, lekställningar, sandlådor, gungor. I samtalen berättade barnen vad de 

kan göra på gården.   

 
Leka med kompisar, gunga, klättra på stora stenen, klättra i buskarna, åka rutschkana. (pojke 5 år) 

               

Man kan vara i skogen. Leka mamma pappa barn. Kratta löv i skogen. (pojke 5 år) 

 

Spela fotboll. Gunga. Leka i rutschkanan. (flicka 6 år)   

 

Leka vad som helst som mamma pappa barn (flicka 5 år) 

 

Leka med bilar och båtar. Klättra i träd och på linorna. (pojke 6 år) 

 

Leka i sandlådan. (pojke 5år) 

                 

Leka i sandlådan och leka i skogen.(flicka 4 år) 

 

Åka rutschkana, leka i skogen, leka mamma pappa och barn. (flicka 5 år)  

 

         

En fråga ställdes också till pedagogerna om vilken funktion de ansåg att gården hade för 

barnen. 

 
Att träna sin grovmotorik. Att barnen får utrymme att leka och att de kan leka i avskildhet. Det är också 

att umgås med barnen från den andra syskon avdelningen då vi är ute. (fsk) 

 

Frihet i leken, röra sig fritt. Det är så bra för barnen, använda röstresurser, energin. De behöver komma ut 

för att röra sig, hoppa, skutta och snurra. Fantisera i olika lekar. (fsk) 

              

Den motoriska utvecklingen har fördelar när de är ute. Barnen klättrar, cyklar, åker rutschkana och 

klättrar i klätterställningen. (fsk) 

 

Grov och finmotoriken stimuleras, barnen konstruerar, bygger slott, vägar och tunnlar. (fsk) 

 

Att barnen tränar sin grovmotorik och att de får frisk luft. (bsk) 

           
Barnen träffar andra barn från andra avdelningar. Tränar sin grov och fin motorik, använder sina sinnen 
leka med vatten och sand. Miljön är mer spontan, bra då allt är tillrättalagt idag. Att barnen kan bli 
miljömedvetna på ett lustfyllt sätt. (fsk) 
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Variationer 

  

I denna kategori behandlas frågan om variationer i barns utomhuslekar. Lek med vatten, lera 

och sand är mer möjligt än inne då vi inte behöver vara oroliga för att smutsa ner. Naturliga 

material som kottar, pinnar, bark, jord, löv, stenar och barr är gratis och kan sparas för fortsatt 

lek och kan även användas vid senare tillfälle i nya konstellationer. 

Ljudnivån kan bli hög även utomhus men barnen kan lättare välja att gå undan eftersom 

gården bjuder på större yta att hitta sin egna lugna vrå än vad de kan göra inne. 

Att kunna springa, rulla, krypa, hoppa och klättra är också något som är mer tillåtande på 

förskolegården än inne.    

Frågan som ställdes till barnen: Tycker du om att vara ute på gården? 

 
Ja, för det är kul. (pojke 5 år) 

 

Ja för att det finns mycket att göra. (flicka 4 år) 

 

Ja, man kan springa och leka i sandlådan. (flicka 5 år) 

 

Ja därför att man kan springa, det får vi inte inne, kul. (pojke 6 år) 

 

Nej det är roligare inomhus. (pojke 5 år). 

             

Ja för att man kan gunga och cykla. (pojke 4 år). 

 

Ja för att det finns mycket att leka med. Många kompisar att leka med. (flicka 6 år)  

 

Det är tråkigt för jag vill rita där det är platt. Om vi ritar ute så blir det knöligt på pappret och om vi har 

brickor under pappret så blir det gupp på pappret av färgen på brickorna som torkat fast där.  Men om det 

är platt då är det roligt ute. (flicka 5 år).   

                   

              

 

Då pedagogerna gavs möjlighet att beskriva sin uppfattning angav de vad de trodde barnen 

tyckte om att vistas ute på gården   

 
Att den är bra. Den är många gånger bättre än de lekplatser vi brukar gå till. (fsk) 
 

Att de tycker den är stor och intressant. Barnen vill gå ut, ibland markerar de att de inte vill gå in. (fsk) 

 

Barnen tycker om sin gård de vill vara ute. Vill inte gå in om de är upptagna. (fsk)  

 

De tycker om den. När barnen får vara med och rösta om de vill vara kvar på gården eller gå iväg så vill 

de vara kvar på gården. (fsk) 

 

Barnen behöver något mer att göra, få utmaningar. Barnen verkar också nöjda, de kan roa sig         

själva. (bsk) 

        

Skogen är något det som barnen helst vill vara i som jag uppfattar det (på gården). Barnen är positiva. 

Barnen leker gärna med sand och vatten. (fsk). 
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Kunskap 

 

 I observationen kunde vi se att barnen hade förmåga till uppfinningsrikedom som 

problemlösningar, skapande och socialisering med varandra, både med barn från den egna 

gruppen men även med barn från andra avdelningar. Utemiljön är inte tillrättalagd förutom de 

fasta lekredskapen som gungor, rutschkanor och sandlådor.  

I samtalet med barnen ställdes frågan om de kan lära sig något då de är ute på gården. 
 

   

Ja bygga sandslott och kakor. (pojke 5 år) 

 

Jag vet inte. (flicka 4 år) 

 

Ja leka kurragömma. (flicka 5 år) 

 

Ja lära sig göra kaniner med fingervantarna. (pojke 6 år)   

 

Nej. (flicka 5 år) 

 

Att inte åka där det är för brant när det är snö. (pojke 4 år) 

 

Cykla, gunga, göra fart, klättra. Lära sig att springa fort, klättra i träd. Att inte gå i djupa vatten. (pojke 

5år) 

   

Att hjälpa varandra. Om någon gjort sig illa, eftersom man lätt ramlar på gården så måste man hjälpa 

varandra. (flicka 6 år)  

 

 

Frågan som ställdes till pedagogerna var om de aktivt arbetade med barns lärande i utemiljön? 

 
Nej men jag skulle vilja göra det om jag får gehör för det i personalgruppen. Att vi pratar om det, idéer 

behövs. (fsk) 
 

Nej jag skulle vilja göra det, tips och idéer skulle vi behöva. (fsk) 

 

Ja vi har rörelse ute på gården när vädret tillåter det, flytta ut verksamheten, måla ute, spångar, 

balansövningar. Kan tänka mig lite mer lärande ute på gården. (fsk) 

 

Nej Inte så mycket som inne. Vi löser konflikter. Lär barnen regler i lekar. Inspirerar barn som inte 

kommit igång i leken. När barn hittat småkryp och liknande då tar vi tillfället i akt för samtal. Men detta 

leder inte direkt vidare till temaarbete. 

Skulle behöva mer personal på gården för att kunna arbeta mer pedagogiskt ute. Skulle önska mer 

byggmaterial som tegelstenar, plankor, stuprör, banor, tillgänglighet till vatten och bollplank. Material 

som barnen kan hantera själva. Hemvrå till lekar och diskbänk. (fsk). 

 

Nej, men vi kan använda  naturmaterial, skriva bokstäver i sanden. Skulle önska att vi hade en 

hinderbana. En diskbänk att få ösa vatten i. Att vi kan experimentera mer. Att få ett lekhus och att barnen 

kunde leka restaurang och busstation. (bsk) 

       
Ja, vi ger barnen uppmärksamhet och frågar dem. Vi utgår ifrån barnens nyfikenhet, ger dem feedback. 
Plockar ut material som de kan använda. (fsk) 
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Pedagogens roll 

 

På förskolegården vistas både barn och pedagoger dagligen. 

I denna kategori tas frågan upp om vad pedagogens roll är då de vistas ute på förskolegården. 

Både barn och pedagoger har tillfrågats utifrån sina egna perspektiv. 

 
  
Barnens svar 

        
De står och pratar. (pojke 5 år) 

 

De tittar vad vi gör. (flicka 4 år) 

 

Vaktar barnen. (flicka 5 år) 

 

Säger till om det vi inte får göra (pojke 6 år) 

 

Dom går runt. Vissa fröknar kan leka med några barn. (flicka 5 år) 

 

Kollar efter barn. Räknar barn. Ger mellanmål ute. (pojke 4 år) 

 

Räknar barnen så dom är här så att ingen är borta. (flicka 6 år) 

 

Tröstar, leker ibland. När vi byggde sandslott då var fröken med. (pojke 5 år)   

 

 

 

 Pedagogernas svar 

 

 
En trygghet för barnen, en överblick över var de små barnen är. Barnen vill vara nära om vi  

är med barnen. Dansar och bakar tårtor med barnen. (fsk) 

 

Räknar barnen. Fånga upp barnen, sätta igång dem. Närvarande och aktiva pedagoger behövs, eftersom 

det är många barn, för få pedagoger för att kunna vara med bara några barn en längre stund. (fsk) 

               

Att ha uppsikt över barnen, se till att de mår bra och har roligt. (fsk)   

 

Mycket barnpassning. Tid att reflektera och samtala om pedagogiska frågor. Informera om olika 

händelser. (fsk) 

 

Tillsyn av barnen på gården och att hjälpa varandra med tillsyn av alla barn på gården. (bsk) 

 
Att ge barnen respons och feedback. Vara en stomme för barnen. Att vara positiv. Trygghet och hjälp och 

stärka barnet. (fsk) 
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Sammanfattande tolkning 

 

Utifrån våra observationer och samtal har det visat sig att barnen har kompetens och är 

kreativa. Det är full aktivitet på gården både vinter och vår och det är när man tittar och 

lyssnar och rör sig i barnens miljö som man får en uppfattning om vad barnen ägnar sig åt då 

de leker. Det finns ett ständigt utforskande av miljön, socialiserande med varandra, 

problemlösning, träning av grov och finmotorik, fantasi, skapande, tekniska lösningar, empati, 

matematik, kommunikation. Barnen använder sig av det material som finns på gården och 

skapar innehåll i leken. Fantasin sätter igång processer i deras lärande och olika lösningar på 

problem de stöter på försöker de på olika sätt att lösa enskilt men ofta tillsammans. Att hjälpa 

varandra gör att leken kan fortgå och utvecklas. I samtalen med barnen beskriver de hur de 

kan röra sig mer fritt och rörligt ute än vad som är tillåtet inne. Oftast upplever de att det är 

positivt att vistas på gården då det är roligt att leka, röra sig, bygga och leka rollekar. En 

önskan om bättre material för att kunna rita utomhus framkommer i ett samtal. Utifrån 

samtalen med barnen kunde vi se att pojkar och flickor inte har så olika tankar när det gäller 

vad de leker på förskolegården. Vi har inte heller kunnat se att åldern på barnen har någon 

betydelse när det gäller leken på förskolegården. Pedagogerna ansåg att barnen uppskattade 

sin utevistelse då de önskade att fortsätta leka och att de även föredrog att stanna på gården. 

Detta tolkas som om att barnen uppskattar sin utemiljö. Som observatör av barnens lek 

upplevs det som att ett ständigt lärande pågår i allt det barnen gör.  Barnen beskriver att de lär 

sig många skiftande saker som att bygga, skapa, leka och de utvecklar olika rörelser som 

springa, klättra och att leka kurragömma. I utemiljön har barnen lärt sig att se upp för faror 

och att lära känna empati. Pedagogerna upplevde en brist i att deras roll som pedagoger inte 

fungerade som vid innevistelse. De uttryckte en önskan om att fler pedagoger skulle finnas ute 

med barnen och att det skulle finnas material och kunskap om hur utomhuspedagogik kan 

bedrivas. Barnens upplevelse av pedagogens roll ute på gården är att det är den personen som 

räknar barnen och har kontroll på att inga barn försvinner samt kontrollerar att regler följs. 

Pedagogen tröstar och serverar barnen mellanmål. Vid enstaka tillfällen är pedagogen även 

med i leken.             
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Metoddiskussion 

 

Vi har i vår studie velat skapa oss uppfattning och förståelse för hur och om 

utomhuspedagogiken på förskolegården fungerar. Genom att vara observatör och observera 

olika företeelser kan kunskap inhämtas om den miljö och situation som ska studeras. 

Observationerna gjordes i en modell där vi befann oss ”här och nu” (Lena Rubinstein, Bodil 

Wesen,1986). Vi observerade genom att följa barnen i deras utemiljö då de lekte och bara 

noterade vad de gjorde utan kommentarer eller frågor. Enligt Karin Rönnerman (2004) kan 

observationer användas i sammanhang där man vill veta vad som sker, hur och vad 

barn/pedagog gör och hur de beter sig i olika situationer. Observationerna gjordes under 

vinter och vår vid olika tillfällen. I denna studie ville vi också se hur de befintliga materialen 

som finns på gården används. De samlade observationerna utgjorde sedan en grund till 

djupare förståelsen för de samtal som senare gjordes med barn och pedagoger.  

 

Enligt Rönnerman  kan samtal fördjupa och ge information om vad personen tänker och 

resonerar om. Samtalen i denna studie genomfördes, efter att observationerna gjorts, enskilt 

och i enrum så att svaren skulle bli så personliga som möjligt. Med de samtal som gjordes 

kunde kunskap om både barns och pedagogers enskilda uppfattningar i ämnet fördjupas. 

Tillsammans med observationerna bildade de en helhet som lade grunden för fördjupning och 

förståelse för ämnet. I inledning av undersökningen hade vi inte tänkt samtala med mer än två  

barn och två pedagoger vardera. Men under studiens gång insåg vi att vi fick ett mer 

innehållsrikt material att förhålla oss till då vi utökade  antalet pedagoger och barn till tre 

pedagoger och fyra barn. 

 

Efter att studiematerialet inhämtas från observationer och samtalen kunde vi börja analysera 

dessa. Frågor som kan användas i analysen är: Vad säger informationen vi samlat in? Förstår 

vi det vi ser och hör? Finns det ett mönster i analysen? Kan studien kopplas samman med 

litteratur och forskning i ämnet? 

Med dessa frågeställningar från studien lägger det en grund för att öka förståelsen för ämnet 

utomhuspedagogik.  

 

Denna studie har varit mycket intressant att göra och har gett många uppslag och en djupare 

förståelse om utomhuspedagogik. Sättet att göra denna undersökning med både observationer 

och enskilda samtal har gjort att vi fått kunskap och en helhetsbild av barn och pedagogers 

upplevelser av förskolegården. 

 

Både barn och pedagoger har varit behjälpliga i denna process. När det gäller samtalen var 

tiden en nackdel, att hitta en tid som passade att samtala. 
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Diskussion 

 

Fenomenografin sätter fokus på vad och hur man lär sig vilket var vårt syfte med 

undersökningen när det gäller pedagogiska processer i utemiljön. Vi var intresserade av vad 

och hur barn lär sig i utomhusmiljö.  

 

Utomhusmiljön är unik då vi har större och friare utrymme där än då vi är inomhus. Olika 

uterum och ytor gör att barnet lättare kan finna sin egen vrå. Årstidsförändringarna vinter, vår, 

sommar och höst bjuder på stora variationer. Dag och natt förlängs eller förkortas med mörker 

och ljus. Barn och vuxna kan följa insekters, fåglars och djurs liv. Naturen är i ständig 

förändring vilket gör att vi måste anpassa oss hela tiden, vi blir en del av naturen. Alla sinnen 

aktiveras då utemiljön inte är lika statisk som innemiljön. Vindens, ljusets och dofternas 

ständiga förändringar och barns motorik aktiveras på ett naturligt sätt, vilket gör att många 

intryck aktiveras och lagras in i barnens medvetande. Att förstå att vi människor inte bara bor 

i hus/lägenheter utan att utemiljön tillsammans med insekter, fåglar, djur och växter är också 

en del av vårt hem som vi är delaktiga av.  

 

Det är full aktivitet på gården både vinter och vår och det är när man verkligen tittar och 

lyssnar och rör sig i barnens miljö som man verkligen kan få en uppfattning om vad barnen 

ägnar sig åt då de leker. Ett ständigt utforskande av miljön, socialiserande med varandra, 

problemlösning, träning av grov och finmotorik, fantasi, skapande, tekniska lösningar, empati, 

matematik, kommunikation tränas. Att barnen har kompetens och erfarenhet visar sig i 

observationerna. De använder sig av det material som finns på gården och skapar innehåll i 

leken. Fantasin sätter igång processer i deras lärande och olika lösningar på problem de stöter 

på försöker de på olika sätt att lösa enskilt men ofta tillsammans. Att hjälpa varandra gör att 

leken kan fortgå och utvecklas. 

 

Vår roll som pedagoger är att samspela, uppleva och upptäcka tillsammans med barnen i 

utemiljön. Barns lärande fortsätter ute oavsett vad pedagogen gör eller inte gör. Barn 

använder det som finns i närmiljön varje dag i sitt lärande. Utemiljön ska vara som ett stort 

rum för barnen att leka och lära sig i. Samtalen med barnen gav oss vägledning om att det 

finns mer att göra i utemiljön för oss pedagoger och om att vi bör samtala mer med barnen om 

hur deras utemiljö är. Finns det då något som vi kan ändra på eller är det vi vuxna som har 

förutfattade meningar om gårdens utemiljö? Detta stämmer överens med vad Grahn (2005) 

menar nämligen att naturen uppmuntrar barn att skapa själva och att ta tillvara det som finns i 

naturen. Naturen är en miljö som inte ställer höga krav på oss människor, den finns bara. Vi 

behöver bara gå ut i naturen och hitta de resurser som finns där. Om man frågar sig vilka 

möjligheter det finns till lärande i utemiljön blir svaret att där finns alla möjligheter till 

lärande. Utemiljön innehåller naturvetenskap, matematik, språk, kreativitet, spontanitet och 

utmaningar. 

 

Pedagogens roll kan i de här genomförda observationerna uppfattas som ringa då barnen 

verkar klara sig själva. Men pedagogen finns i barnets närhet men är inte lika aktiv som då vi 

är inne på förskolan. Inomhus sitter pedagogerna tillsammans med barnen då de pysslar, ritar, 

spelar spel och de samtalar ofta med dem. Vygotskij menade att barnet ingår i ett kulturellt 

och socialt sammanhang även om barnet också bygger och skapar sin egen kunskap och 

förståelse för omvärlden. Pedagogens roll, menade Vygotskij, är att ställa utmaningar och 

krav på en nivå som barnet klarar av med egen ansträngning men också med stöd från 

pedagogen. Viktigt är dock att kraven inte blir för stora utan ska med den vuxnes stöd, som 
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kan liknas vid en byggnadsställning, stödja barnet så att utvecklingen och lärandet går vidare 

mot nya utmaningar (Hwang & Nilsson 2003). Att upptäcka sin omgivning själv och 

tillsammans med andra stimulerar lärandet.  Precis som vid inomhuspedagogiken kan vi lära 

oss om ny forskning, material, och bli duktigare på att vilja förändra och nyskapa vår 

utemiljö. Pedagogerna kan vara delaktiga då barnen leker ute och observera lekarnas innehåll 

och mening. Detta gör att pedagogerna kan öka sin förståelse och kan därmed utmana och 

stödja barnet till mer kunskap och lärande. 

.  

Genom att pedagogen ställer sig fem didaktiska frågor: varför, var, hur, när och vad, kan det 

ge pedagogen stöd och vägval för ett utomhuspedagogiskt arbete.     

 

Varför: Nya forskarrön vad säger de pedagogerna? Ger de dem vetenskaplig förankring till att 

bedriva utomhuspedagogik? 

 

Var: Betyder platsen något för det pedagogiska arbetet? Med Lpfö 98 i minnet kan man på 

förskolan inventera de olika miljöer som finns i och kring förskolan.       

 

Hur: Med de fyra årstiderna som utgångspunkt kan ett pedagogiskt temaarbete tillämpas? Hur 

kan de fyra f:en fakta, förtrogenhet, färdighet, förståelse som beskrivs i Lpfö 98 tillgodoses? 

 

När: När är det lämpligt att undervisa inne eller ute. Finns det hinder för utomhuspedagogik 

eller kan båda miljöerna användas?  

 

Vad: Vilka effekter kan utomhuspedagogiken ge på undervisningen av t.ex. matematik och 

språk? (Dahlgren m.fl. 2007).    

 

 

Utifrån de genomförda observationerna och samtalen kan de fem didaktiska frågorna besvaras 

enligt följande: 

 

Varför: Den forskning som finns om utomhuspedagogik ger pedagogerna stöd för att använda 

utomhusmiljön för barns lärande. 

 

Var: Platsen för det pedagogiska arbetet har mindre betydelse. 

 

Hur: Pedagogerna utgår från barnens erfarenhetsvärld och ger dem kunskap utifrån de fyra f: 

en. 

 

När: De enda hinder som finns, är möjligen tiden och pedagoger som inte ser möjligheter  

utan bara svårigheter. Flexibilitet är något som behöver finnas med när det gäller planeringen  

av förskolans verksamhet inomhus och utomhus. Lyhördhet för vad barn och pedagoger  

tycker behöver också finnas med.  

 

Vad: Genom observationerna kunde vi se barnens språk och matematik lärande. Om barnen 

mår bra påverkas deras lärande, minneskapacitet, motivation och deras lust att lära. 

 

Szczepanski  menar att det behövs utbildning eller stort intresse för att använda utemiljön till 

barns lärande. Det är inte bara att flytta ut inneverksamheten till utemiljön. Det är viktigt med 

ett tänkande som gör att barn förstår hur viktig vår natur är. Om barn inte får några 

naturupplevelser i barndomen kan det innebära att de som vuxna kommer att sakna intresse att 
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ta hand om naturen och vara sparsamma med de naturresurser vi har på jorden ( Dahlgren 

m.fl. 2007). 

 
Verksamheten ska enligt läroplanen ge utrymme för barnens egna idéer, fantasi och kreativitet 

i lek och lärande både inomhus och utomhus. Vi på förskolan behöver en utemiljö som vi kan 

betrakta som vår egen och som uppfattas som intressant att utforska. Enligt Mårtensson 

(2004) har förskolegården blivit en allt viktigare del av barns uppväxtmiljö medan 

planeringen av densamma blivit mindre ambitiös. Observationerna var intressanta att göra, 

eftersom vi kunde sätta på oss ”barnglasögon” och då blev vi en medupptäckare i barnens 

värld utan förutfattade meningar. I undersökningen framkom att pedagogerna önskade mer 

kunskap och material för att kunna utveckla uterummen. Tid och planering upplevs av många 

pedagoger som en bristvara på förskolan. Ur ett praktiskt perspektiv behöver förändringarna 

ske i små steg för att kunna genomföras. Slutligen är det viktigt att tänka på vilken fantasi, 

kreativitet, spontanitet och hjälpsamhet det finns hos barnen, som vi inte får glömma bort att 

använda.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Utifrån det material som framkommit i vår undersökning skulle det vara intressant att forska 

vidare på hur vi kan använda våra nya kunskaper för att förändra gården och se barns lärande 

ur ett genusperspektiv. 
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Bilaga 1. Föräldrabrev 

 

 

Vi är två blivande förskollärare på två förskolor. Nu läser vi sista terminen och ska skriva en 

uppsats om pedagogiska processer i utemiljö. Tillåter ni att era barn finns med på fotografier 

vi kommer att ta på gården och kan vi samtala med era barn om deras syn på hur utemiljön på 

gården används för lek och lärande? Svaren från barnen kommer inte att kunna kopplas till 

enskild individ och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Studien kommer att 

avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 

 

Vänligen återlämna nedanstående talong till pedagogerna på den avdelning där barnet är. 

 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna. 

Tack på förhand för Er medverkan! 

 

Charlotte Sköld                                          Kristina Holte 

xxxxxxxxxxxxx                                         xxxxxxxxxxx                   

xxxxxxxxxxxxx                                          xxxxxxxxxxx   

 

 

 

Handledare: 

Else-Maj Falk 

Fil.dr 

Akademin för utbildning och ekonomi 

Högskolan i Gävle 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Barnets namn: ………………………………………………………………………………… 

 

 

o Ja, vårt barn får fotograferas och ni får samtala med vårt barn. 

 

 

o Nej, vårt barn får inte fotograferas och ni får inte samtala med vårt barn. 

 

 

 

Föräldrarnas underskrift…………………………………………………………….. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till pedagoger 

 

 

1. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

3. Hur används förskolans utomhusmiljö i den dagliga verksamheten? 

 

4. När används förskolans utomhusmiljö i den dagliga verksamheten? 

 

5. Varför används förskolans utomhusmiljö i den dagliga verksamheten? 

 

6. Vilken funktion anser du att förskolegården har för barnen? 

 

7. Arbetar ni i personalgruppen aktivt med barns lärande utomhus? 

      A: om svar ja, hur då? 

      B: om svar nej, skulle du vilja göra det och i sådana fall hur då? 

    

8. Vad tror du barnen tycker om sin förskolegård? 

 

9. Arbetar ni aktivt för förändringar på förskolegården?   

 

10. Vad är din roll på förskolegården? 

 

11. Finns det något samarbete med andra avdelningar på förskolegården? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till barn 

 

 
1. Vad heter du? 

 
2. Hur många år är du? 

 
3. Varför ska man gå ut på gården? 

 
4. Tycker du om att vara ute på gården? 

      A: om ja, varför det? 

      B: om nej, varför inte? 

 
5. Vad kan man göra på gården? 

 
6. Vad är roligt på gården? 

 
7. Vad är tråkigt på gården? 

 
8. Tycker du om att bygga saker på gården? 

 
9. Är det stora eller små saker? 

 
10. Vad skulle du vilja göra på gården? 

 
11.  Kan man lära sig något när man är ute på gården? 

 
12. Vad gör fröknarna när ni är ute på gården? 

 
13. Vad är din favoritlek ute på gården? 

 
 

 


