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Abstract: The purpose of this study is to find out if preschool teachers have any ideas about 

teaching children in an outdoor environment and what these ideas are. We were also interested 

to see if the preschool teachers felt that there were any obstacles to teaching in the outdoors. 

 

Through a phenomenological perspective, we have conducted qualitative interviews with six 

preschool teachers in the Stockholm area. The interviews have since been analyzed and 

thematized and after that presented in our study. 

 

In our study, we have found that preschool teachers do have ideas about how children learn in 

an outdoor environment. These ideas we have divided into two themes, a theme in which the 

preschool teachers have found difficulties within the outdoor space as a learning environment 

and a theme through which we can see through their unreflected thoughts that they posses 

practical knowledge of the importance of learning in an outdoor environment. 
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Tack! 

 

Det allra största tacket vill vi ge varandra, som peppat varandra, gett varandra feedback och 

kritik samt alltid funnit där för varandra under skrivandet av denna studie. 

 

Sedan vill vi rikta ett stor tack till de intervjuade, utan er hade det inte blivit någon studie alls. 

Vi vill också tacka våra arbetsgivare, kollegor och familjer för att ni har varit förstående och 

stöttat oss under hela processen, ni är bäst! 

 

Ett stort tack vill vi också rikta till de som hjälp oss med att korrekturläsa vår text, ingen nämnd 

ingen glömd. Ert bidrag har varit viktigt för oss.  
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INLEDNING 
 

“Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag minns, jag gör och jag förstår” 

      (Konfucius 555 f.Kr.-479 f.Kr.). 

 

“Att vara ute är inne” är ett uttryck som allt mer brukas i samhället. Debatter på internet och i 

tidningar lyfter vikten av utomhusvistelsen i bland annat avseenden som lärande, hälsa, stress, 

smittorisker och motorik. 

 

Vi som skriver denna studie förutsätter att alla förskolor i dagens samhälle vistas i 

utomhusmiljön på ett eller annat sätt. Detta grundar vi på att alla förskolor styrs av förskolans 

läroplan. Men hur, var och varför man är ute kan skilja sig åt. I läroplanen för förskolan kan 

man läsa att: 

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 

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

planerad miljö och i naturmiljö.  
(Lpfö 98:16, s. 7). 

 

Verksamheten i förskolan styrs av skollagen (2010:800) samt av Läroplanen för förskolan 

(LpFö 98:16 s. 4). Begreppet kunskap definieras i läroplanen (98:16, s. 6) som ett begrepp som 

finns i fyra olika former, även kallat de fyra f:n, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, 

vilket alla är begrepp som tillsammans bildar en helhetssyn på kunskap (LpFö 98:16 s. 6). Dessa 

kunskapsformer bör ligga till grund för hur förskollärare arbetar med barnen. Genom intervjuer 

med förskollärare vill vi se hur de tänker kring hur barnen uppnår dessa former av kunskap och 

vilka miljöer de ser som viktiga lärmiljöer i förskolan.  

 

Under vår utbildning på Södertörns Högskola har intresset kring barns förutsättningar för 

lärande vuxit sig starkt hos oss. I flera kurser som vi har läst under utbildningen har vi stött på 

och diskuterat hur miljön påverkar barns lärande samt hur viktigt det är för barns utveckling att 

få använda sig av alla sinnen. I nationalencyklopedins definition av miljö är det omgivningen 

som åsyftas. Ordet miljö beskrivs där som samspelet mellan människor, växter, djur och 
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organismer (Nationalencyklopedin u.å.a). Med miljö menar vi som skriver denna studie, ett 

avgränsat område, en plats utomhus eller inomhus, den plats som barnen vistas på.  

 

Mycket av den forskning som tar upp frågan om miljöns betydelse för barns lärande betonar 

vikten av att lärandet bör ske i ett växelspel mellan utomhusvistelse och inomhusvistelse. Det 

är alltså varken det ena eller det andra som är det bästa sättet eller den bästa platsen för lärandet. 

Vi har i de studier som vi har hittat, där man tar upp uterummets betydelse, tyckt att det saknats 

en studie där förskollärares uppfattningar lyfts. De studier vi har tittat på har handlat om all 

personal i förskolan, oavsett utbildning. Det finns också studier som handlar om hur lärare i 

skolan och forskare uppfattar uterummets betydelse men dessa känns inte relevanta för 

förskolan som lärmiljö, eftersom förskolan är friare i sin form och inte styrs av uppfyllandemål 

som i skolan.  

 

Vår studie kommer att handla om vilka uppfattningar förskollärare har gällande sina 

förutsättningar för att vistas i uterummet samt vilka uppfattningar de har gällande uterummets 

betydelse för lärande. Vi har medvetet valt att inte ta upp inomhusvistelsen i vår studie då den 

i så fall skulle bli alltför omfattande. Vi vill ta reda på mer om hur förskollärare tänker kring 

sin utevistelse med barnen. Genom intervjuer med förskollärare på olika kommunala förskolor 

vill vi skapa oss en bild kring deras tankar om utomhusmiljöns betydelse. För att få en bild av 

förskollärares uppfattningar om uterummet har vi valt att analysera transkriptionerna ur ett 

fenomenografiskt perspektiv. 

 

Idéen om att lärande med fördel ska ske i naturen går tillbaka ända till Aristoteles och Platon. 

Eva Änggård ( 2014, s. 14-15) gör i boken Ett år i ur och skur- utomhuspedagogik i 

förskolan  en tillbakablick på hur det sett ut historiskt när det gäller utomhusvistelse för barn. 

Hon skriver att Jean-Jacques Rousseau redan under upplysningen hade idéer om att barn bör 

lära in via sina sinnen, främst i naturen (Änggård, 2014 s. 14-15). Rousseau  (1977) ville i boken 

Émile eller om uppfostran utmana synen på barndomen och menade, redan när boken trycktes 

för första gången 1762, att barndomen skulle vara ett naturtillstånd. 

 

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

böcker är att inte lära oss att tänka förnuftigt. Det är att lära oss att lita på andras förnuft. 

Att lära oss mycket och ingenting veta. 
  (Rousseau, 1977, s. 130). 
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Änggård (2014, s. 15) skriver vidare i sin historiska tillbakablick om den tyske pedagogen 

Friedrich Fröbel, som var verksam under 1800-talet. Fröbel var en pedagog som blev 

inflytelserik i Sverige. Hans tankar kring barnträdgårdar slog igenom här i början av 1900-talet. 

Fröbel menade att det viktigaste inte var att barnen lärde sig namnen på växter utan att de skulle 

få en möjlighet att vistas i naturen för att stimulera sina sinnen.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med vår studie är att ur ett fenomenografiskt perspektiv undersöka vilka uppfattningar 

förskollärare har kring fenomenet uterummet.  

 

Våra forskningsfrågor är:  

• Vilka uppfattningar har förskollärarna gällande deras förutsättningar för att använda 

uterummet som en lärande miljö?  

• Har förskollärarna några uppfattningar om uterummets betydelse för lärande? Och vilka 

är dessa uppfattningar i så fall? 

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

En stor andel forskning om uterummets betydelse för lärande menar att samspelet mellan 

utomhus- och inomhusmiljön är viktig. Att dessa miljöer kompletterar varandra. Vikten av att 

det är bra att vara ute har fått en stor uppmärksamhet i samhället och trots tidigare forskares 

och filosofers idéer kan det tyckas vara en, ur ett historiskt perspektiv,  ny insikt med tanke på 

att utomhuspedagogik som begrepp är relativt nytt och allt mer slår igenom i samhället. I den 

här delen kommer vi inledningsvis att redogöra för begreppet utomhuspedagogik. Detta följs 

av en genomgång kring forskningsläget med studier och litteratur, som vi anser vara relevanta 

för vår studie, gällande uterummets betydelse för lärande, som många forskare benämner 

som  platsens betydelse för lärande. 
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UTOMHUSPEDAGOGIK  

 

Forskning som tar upp uterummets betydelse har en tydlig koppling till utomhuspedagogiken. 

Anders Szczepanski (2013b s. 25) menar att det är inom utomhuspedagogiken som man 

framförallt lyfter uterummets betydelse för lärande och att utomhuspedagogiken är den enda 

pedagogiska inriktningen som är definierad av en plats. Vilket skiljer utomhuspedagogiken från 

andra teoretiska perspektiv. 

 

Begreppet utomhuspedagogik har funnits i Sverige i över 20 år. Szczepanski, 

universitetsadjunkt vid Linköpings universitet samt Lars-Owe Dahlgren, professor i pedagogik 

och didaktik vid Linköpings universitet, menar att det var de som införde begreppet 

utomhuspedagogik i Sverige (Szczepanski, Anders. 2017. e-mail 12 oktober). 1993 startade de 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, vars syfte är att öka förståelsen för att 

uterummet är en viktig plats för lärandet och att man bör se uterummet som ett komplement till 

lärandet som sker i klassrummet (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2016). 

Szczepanski bedriver idag kurser i utomhuspedagogik världen över och är fortfarande aktiv 

som forskare. Mycket forskning om utomhuspedagogik är skriven av Szczepanski eller 

refereras till sådant han har skrivit. 

 

På deras forskningscentrum, Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, definierar 

Szczepanski och Dahlgren (2016) utomhuspedagogiken som ett förhållningssätt där lärandet, 

utifrån konkreta situationer, sker i ett växelspel mellan upplevelser och reflektioner (Nationellt 

centrum för utomhuspedagogik 2016). Nationalencyklopedin definierar utomhuspedagogik 

som en pedagogik där platsens betydelse är central och där kunskap ses som aktivitet 

(Nationalencyklopedin u.å.b).   

 

Britta Brügge och Szczepanski (2011, s. 26) skriver i boken Friluftslivets pedagogik att 

utomhuspedagogik har blivit vanligare idag, att fler människor inom skola och förskola har 

kunskaper om vikten av att en varierad miljö gynnar barnens inlärning och att 

utomhusverksamhet gynnar barns hälsa och motorik samt motverkar stress. Inom 

lärarutbildningar i Sverige finns det inslag av utomhuspedagogik men Brügge och Szczepanski 

menar att det krävs mer för att det ska finnas möjlighet för lärare att ta till sig de metoder som 

utomhuspedagogiken förespråkar (Brügge & Szczepanski, 2011, s. 26).  
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FORSKNING KRING PLATSENS BETYDELSE 

 

Szczepanski (2013b, s. 30) menar att basen för lärande ska vara de fyra kunskapsformerna som 

vi redogjort för i inledningen och att verksamheten bör utgå från dessa. Han menar vidare att 

utbildade lärare bör arbeta reflekterande och växla mellan aktiviteter utomhus och inomhus för 

att skapa meningsfullhet för dem de lär ut till. 

 

Matz Glantz, Patrik Grahn och Per Hedberg (2011),  Hedberg (2004) och Szczepanski (2007), 

lyfter alla platsens betydelse för lärande. Szczepanski (2007, s. 14) menar att 

utomhuspedagogik inte står i motsats till pedagogik inomhus. Med det menar han att lärandet 

inte bara sker i utomhusmiljön utan att båda miljöerna behövs och kompletterar varandra. Men 

i utomhusmiljön blir lärandet en helhetsupplevelse och därför blir miljön som man vistas i 

viktig. I autentiska situationer när barnen får använda hela kroppen blir närmiljö en lärmiljö. 

Glantz, Grahn och Hedberg (2011, s. 178) och Hedberg (2004, s. 67) menar att trånga platser 

på gården ofta leder till konflikter mellan barnen, men när barnen får plats att leka i skogen eller 

andra miljöer med större utrymme utvecklas en gruppkänsla i en verklig situation och de får en 

chans att använda alla sina sinnen, vilket de menar leder till ett fördjupat lärande.  

 

Även Dahlgren (2007) och Gūnseli Yildirim och Gūzin Özyilmaz Akamca (2017) menar likt 

Szczepanski (jämför Szczepanski 2007) att genom att använda våra sinnen når vi kunskap. 

Dahlgren (2007, s. 48-50) menar att i utomhuspedagogiken ges det möjligheter för lärandet. 

Det är som bäst när det sker i ett sammanhang som är verkligt för den som ska lära sig och där 

egna erfarenheter och intryck är med och påverkar lärandet (Dahlgren 2007, s. 48-50). Det vill 

säga att det är lättare för barn att förstå och begripa vad som händer när det till exempel blir 

höst om de får vara med och uppleva det. De får stå under trädet när löven faller och att man i 

den situationen kan diskutera och lyfta frågan om årstider, till skillnad mot om man endast läser 

det i en bok. Där och då i den situationen skapas ett sammanhang som barnen kan relatera till. 

Dahlgren (2007, s. 48-50) skriver vidare att det i växelspelet mellan tanke och handling finns 

en möjlighet att använda sina sinnen. Genom användningen av sinnesintrycken förstärks 

lärandet vilket medför värdefulla kvaliteter för den som lär in. Yildirim och Özyilmaz Akamca 

(2017, s. 1) skriver i en turkisk studie att barn har lättare att lära sig i lärmiljöer som stimulerar 

alla sinnen. I utomhusmiljön har barnen möjlighet att lära sig på andra sätt och mer i egen takt 

än vid undervisning inomhus. I studien har barn från ett utsatt område i Izmir i Turkiet fått ingå 



 10 

i förskoleverksamhet med utomhusaktiviteter under tio veckors tid. Barnen fick både innan och 

efter studien göra tester där resultatet visade att utomhusaktiviteter utvecklade språkliga, 

sociala, kognitiva och motoriska egenskaper hos förskolebarnen (Yildirim & Özyilmaz Akamca 

2017, s. 1).   

 

Szczepanski har dels själv, men även i samarbete med Per Andersson, gjort studier med syftet 

att försöka få en inblick av hur lärare och forskare ser på uterummets betydelse. I studien 

Platsens betydelse för lärande och undervisning - ett utomhuspedagogiskt perspektiv som 

baseras på intervjuer med 19 lärare gör Szczepanski (2013a, s. 7, 13, 14) en undersökning för 

att ta reda på vilka uppfattningar som finns bland lärare gällande platsens betydelse för lärande 

och undervisning. I sin studie utgår han från lärare som arbetar från förskoleklass upp till 

årskurs sex. I sin ansats att försöka närma sig hur uppfattningarna kring platsens betydelse för 

lärande ser ut, utgår han från ett fenomenografiskt perspektiv där syftet är att beskriva den 

verklighet som de intervjuade personerna uppfattar och tolkar. Resultatet av studien visade att 

lärarna ansåg att utomhusmiljön, framförallt skogen, var ett komplement till den 

klassrumsbaserade undervisningen. I analysen av intervjuerna uppfattade även Szczepanski att 

lärarna ansåg att barnens språkliga uttrycksformer utvecklades i och med att de fick möjlighet 

att använda sig av hela kroppen. En annan intressant reflektion Szczepanski gjorde var att vad, 

var- och hur- aspekterna varierade i styrka. Varför- aspekten däremot förekom i mindre 

utsträckning i hela studien. Szczepanski menar att det kan ha att göra med en osäkerhet hos de 

intervjuade, att de inte kan förklara varför man använder sig av vissa platser eller sätt att lära ut 

(ibid, s. 13).   

 

Szczepanski gör tillsammans med Per Andersson (2015, s. 128, 135) ytterligare en studie som 

ska fungera som ett komplement till den tidigare studien som baserades på grundskolelärare (se 

Szczepanski 2013a). I denna studie är de intresserade av forskares uppfattningar av platsens 

betydelse för lärande och undervisning. Genom att intervjua 15 forskare vill de skaffa sig en 

uppfattning om hur forskarna ser på platsens betydelse för lärande och där syftet är att jämföra 

hur ledande akademiker och verksamma lärare uppfattar dess betydelse.  

 

I studien framkommer det att Szczepanski och Andersson (2015, s. 143-144) tolkar att forskarna 

menar att till skillnad från inomhusmiljön skapar utomhusmiljön ett större handlingsutrymme 

för lärande och kunskaper. Med det menar forskarna att det i utemiljön finns fler sätt att lära in 
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på, samtidigt som flera sinnen stimuleras under inlärningsprocessen, vilket i sin tur ses som 

både stimulans och stöd för lärandet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att både lärare och forskare ser lärandet i utemiljön som ett 

komplement till den klassrumsbaserade undervisningen. Både forskarna och lärarna lyfter det i 

avseenden som att barnen, när de får använda fler sinnen och hela kroppen, hade lättare för att 

lära sig.   

 

Eva Änggård (2014, s. 55) skriver att för att uterummet ska bli en lärande miljö krävs det att 

man som pedagog är flexibel och inlyssnande. Genom att man är där barnen är och intar rollen 

som en medforskande pedagog kan man hjälpa barnen i deras utveckling. Hon menar vidare att 

pedagogernas förhållningssätt gentemot utemiljön är viktig. Vuxna ses ofta som förebilder till 

barnen vilket innebär att hur pedagoger talar och hur de förhåller sig till uterummet speglas på 

barnen och det blir deras verklighet. Om barnen upplever att pedagogerna ser utemiljön som en 

rolig plats smittar det av sig på barnen. Genom att vara inlyssnande och närvarande i barnens 

lek kan man utmana barnen genom att ställa frågor som kan leda till ett utforskande och ett 

fortsatt lärande (Änggård 2014, s. 55).  

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Den teoretiska ansats som vår studie vilar på är fenomenografi. Genom att utgå från en 

fenomenografisk ansats vill vi försöka få syn på vilka uppfattningar förskollärare har gällande 

förutsättningar för att vistas i uterummet samt om, och i så fall vilka, uppfattningar de har 

gällande uterummets betydelse för lärande. Med utgångspunkt från fenomenografin vill vi 

genom våra intervjuer ta del av förskollärares oreflekterade tankar kring fenomenet uterummet.  

 

FENOMENOGRAFI 

 

Tomas Kroksmark (2011, s. 589-590) skriver i sin bok Den tidlösa pedagogiken om Ference 

Marton. Marton är enligt Kroksmark känd inom pedagogiken för sitt utvecklandet av 

fenomenografin.  
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Kroksmark (2011, s. 594-595) menar att, för att förstå begreppet fenomenografi och vad dess 

syfte och innebörd är bör man känna till begreppets ursprung. Begreppet fenomenografi 

kommer från grekiskan och kan delas upp i fenomen och grafi. Fenomen som begrepp är det 

centrala inom fenomenografin och kommer från verbet ”fainesthai” vilket  betyder ”att visa 

sig”. Vilket sedan, som substantiv i obestämd form, blir ordet fainemenon som betyder ” det i 

sig själv visande”, ”det tydliga”. Begreppet grafi betyder ”beskriva i ord eller bild”. Att ta vara 

på innebörden av begreppen menar Kroksmark är något som fenomenografin gör, det vill säga 

”det i sig själv visande” ”det uppenbara”(s. 594). 

 

Syftet med fenomenografin är enligt Kroksmark (2011, s. 598- 600) att forskningen går ut på 

att studera olikheter, med det menar han att det är skillnaderna i människors berättelser som ses 

som viktiga. Det finns alltså inga rätta svar eftersom alla människor ser på samma fenomen på 

olika sätt utifrån sina egna uppfattningar. En grupp människor kan få samma information eller 

kunskap, via exempelvis skolan, men uppfattar informationen på olika sätt. I en 

fenomenografisk forskning är man intresserad av dessa olika uppfattningar och det är de 

tillfrågades berättelser som står i fokus.  

 

Staffan Larsson (1986 ss. 5, 11-13) gör i sin tur en beskrivning av den teoretiska ansatsen 

fenomenografi i sin bok Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Det som utmärker 

fenomenografin enligt Larsson är att den inte syftar till att förklara hur någonting är, utan hur 

någonting uppfattas. I den fenomenografiska ansatsen vill man komma åt de intervjuades 

uppfattningar kring sin omvärld, dess oreflekterade tankar och känslor kring ett visst fenomen. 

I fenomenografin är det intressant att veta hur ett fenomen framstår (Larsson, 1986, s. 11-13). 

 

Fenomenografin som ansats är bred och vi har i vår studie valt att begränsa oss och ta vara på 

innebörden av begreppet fenomen, “det i sig själv visande”. Det vill säga att vi är intresserade 

av hur förskollärarna uppfattar fenomenet uterummet, och inte hur det de facto är. Vi vill genom 

att analysera transkriptionerna försöka få en förståelse kring deras oreflekterade tankar om 

fenomenet. Genom fenomenografiska glasögon är vi intresserade av vilka uppfattningar 

förskollärare har om sina förutsättningar för att vistas utomhus samt vilka uppfattningar de har 

om betydelsen för lärandet utomhus.  
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METOD 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de metodval vi gjort. Vi kommer beskriva hur vårt 

samarbete sett ut under skrivprocessen samt hur vårt urval har gått till. 

 

VÅRT SAMARBETE 

 

Under arbetet med denna studie har vi båda varit delaktiga i alla delar. Vi har under hela 

processen haft ett delat dokument där vi kunnat se vad som skrivs och vilka ändringar som görs. 

Där har vi kunnat kommentera om vi vill att den andre ska utveckla, ändra, förtydliga och så 

vidare. Vi har under hela arbetet haft tät telefonkontakt och träffats flera gånger i veckan för att 

prata om hur arbetet går och hur vi går vidare. Den litteratur vi använt oss av har vi delat med 

varandra. Vi har i ett första skede båda läst litteraturen och sedan har vi diskuterat den för att 

se hur den kan vara relevant i vår studie innan vi skrivit in den i studien. Vi har båda varit med 

på intervjuerna där vi har delat upp ansvaret vid de olika intervjutillfällena. Den som har varit 

ansvarig över intervjun har då varit den som ställt frågorna medan den andre har flikat in med 

frågor när den känt att något behöver förtydligas. Det har inneburit att vi har ansvarat för tre 

intervjuer vardera. Transkriberingen har vi delat upp så att den intervjun man har haft ansvarar 

för, har man även transkriberat.  

 

URVAL 

 

Vi har intervjuat sex legitimerade förskollärare på fem olika kommunala förskolor i Stockholm 

som vi kontaktade via mail eller telefonsamtal. Enligt en rapport från skolverket (2017, s. 10) 

är det legitimerade förskollärare som har mandat och ansvar för den undervisning som bedrivs 

på förskolan och vi har därför valt att  intervjua legitimerade förskollärare. 

 

I vårt val av informanter använde vi oss av en så kallad ”tillgänglig grupp”. Runa Patel och Bo 

Davidson (2011, s.59) menar att det innebär att man gör en undersökning med personer som 

finns tillgängliga för den som gör undersökningen beroende på aspekter såsom den tid man har 

till förfogande för sin undersökning. Att vi valt att intervjua en tillgänglig grupp har flera 
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aspekter. Först och främst har det varit svårt att komma i kontakt med förskollärare till studien 

och vi har även haft relativt kort tid på oss att genomföra intervjuerna då arbetet med insamling 

av material till studien är under en mycket begränsad tid. Vårt val av förskolor grundade sig på 

att vi tyckte att det var intressant att undersöka förskolor som inte uttalat har en profil som kan 

liknas med utomhuspedagogiken. Vi ville undersöka uppfattningarna som förskollärare på 

kommunala förskolor har gällande deras förutsättningar för lärande i utomhusmiljön samt hur 

de ser på betydelsen av lärandet utomhus. 

 

TEMATISERING  

 

Håkan Löfgren (2014, s.151-152) skriver att man kan finna teman i de berättelser som 

framkommer från de man intervjuar. Genom att lyssna till vad intervjupersonen säger, kan man 

hitta teman som är annorlunda än de man på förhand har skapat i sin intervjuguide. Att göra en 

tematisk analys passar studier som handlar om hur olika människor förhåller sig eller tänker 

kring samma fenomen (Löfgren 2014, s. 151-152). Genom att analysera svaren och skapa teman 

vill vi försöka bilda oss en förståelse kring hur förskollärarna tänker, deras oreflekterade tankar 

kring utevistelsen. Dessa kommer vi sedan att tematisera i olika rubriker där vi kan se om deras 

tankegångar är liknande eller om de skiljer sig åt.  

 

Efter att ha analyserat och studerat intervjuerna kommer vi att försöka finna mönster i 

pedagogernas tankar kring utomhusvistelse. Utifrån dessa kommer vi sedan kunna forma en 

tematisk innehållsanalys uppbyggd på induktiva system. Magdalene Thomassen (2007, s. 51) 

menar att den induktiva modellen är uppbyggd på ett sätt där man går från några till alla och 

påståendena grundas ”nerifrån och upp”. Det innebär att om vi i vårt resultat kan se att alla de 

intervjuade förskollärarna, vilket är några av alla förskollärare som är verksamma i Stockholm, 

uppfattar att uterummet har en stor betydelse för exempelvis barnens motoriska utveckling kan 

vi se det som en sanning. En sanning att förskollärare i Stockholm uppfattar att barnens motorik 

stimuleras av att vara ute. Vi bygger en teori på antaganden vi får ur berättelserna. I vår analys 

av vårt insamlade material har vi hittat flera återkommande teman som uppkommer ur 

förskollärarnas berättelser. Utifrån dessa teman och genom den fenomenografiska ansatsen har 

vi sedan tematiserat materialet under två rubriker i vårt resultat och analysavsnitt. 
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GENOMFÖRANDE 

 

I den här delen beskriver vi hur vi har behandlat vår empiri. Vi redogör för hur förberedelserna 

inför intervjuerna gått till, samt hur vi sedan bearbetat vår data. 

 

PILOTSTUDIE 

 

Innan vi utförde intervjuerna gjorde vi en pilotstudie med en förskollärare. Patel och Davidson 

(2011, s. 60) menar att man genom att göra en pilotstudie testar hur hållbara frågorna är, det 

vill säga att man testar upplägget. Syftet med vår pilotstudie var att testa om våra frågor kunde 

ge svar på våra frågeställningar. Under pilotstudien kunde vi se att några av våra frågor var 

väldigt lika varandra och att frågorna kom i en otydlig följd vilket gjorde dem svåra att besvara. 

Efter pilotstudien valde vi därför att stryka några frågor samt lägga frågorna i en annan följd 

för att få en tydligare struktur så att vi genom våra frågor skulle kunna få vårt syfte besvarat.  

 

INTERVJUERNA 

 

Vi har i vår studie valt att utgå från kvalitativa intervjuer. Patel och Davidson (2011, s. 82, 119) 

menar att syftet med kvalitativa intervjuer dels är att man vill få en kunskap om den intervjuades 

uppfattningar kring ett visst fenomen, men även att syftet med intervjuerna är att skaffa sig en 

djupare kunskap. 

 

Genom våra intervjuer har vi försökt skapa oss en förståelse kring om, och i så fall hur, 

intervjupersonerna tänker kring utemiljön och uterummets betydelse för lärande. Vi har valt att 

ha frågor med en låg grad av strukturering, vilket har inneburit att den intervjuade personens 

oreflekterade tankar tydligt framkommit. Patel och Davidsson (2011, s. 81) menar att det 

utmärkande för kvalitativa intervjuer är just hur uppbyggnaden av intervjuerna ser ut. 

Kvalitativa intervjuer är oftast uppbyggda med låg grad av strukturering, så att den som blir 

intervjuad får en möjlighet att svara med egna ord. Genom att ha frågor som ger 

intervjupersonen ett stort talutrymme kan vi få det underlag som krävs för att kunna analysera 

materialet ur ett fenomenografiskt perspektiv. Kroksmark (2011, s. 602-603) menar att 

intervjufrågorna i undersökningar som har en fenomenografisk metod bör vara öppna och 

tematiska.  
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I våra intervjuer har vi utgått från en intervjuguide som fungerat som ett stöd för oss. 

Intervjuguiden har fungerat på olika sätt vid de olika intervjuerna. Vid några intervjuer har vi 

behövt ställa fler frågor för att få fram berättelser kring fenomenet uterummet, medan vi i andra 

intervjuer automatiskt i samtalet kommit in på frågorna. Intervjuguiden har mer varit som en 

hjälp för oss för att säkerställa att allt kommer med och att ingen fråga glöms bort. Våra frågor 

har varit uppbyggda på ett sätt som kan liknas med ”tratt-teknik” som Patel och Davidson 

(2011, s. 78) redogör för. De menar att det som symboliserar tratt-tekniken är att frågorna är 

uppbyggda på ett visst sätt, där man börjar med stora öppna frågor för att låta den intervjuade 

användas sina egna ord och svara som den vill, därefter övergår man till frågor som är mer 

specifika.  

 

Förskollärarna har intervjuats på sina arbetsplatser. De har själva valt plats på förskolan där vi 

har kunnat prata relativt ostört. Förskollärarna har på förhand fått information om samtycke och 

innan intervjuerna har startat har vi muntligt informerat om vad samtycket innebär och återigen 

informerat om att de har möjlighet att avbryta sin medverkan om så önskas. 

 

Intervjuerna spelades in för att vi skulle säkerställa att vi inte missar något eller att något glöms 

bort. Genom att spela in har vi också kunnat hålla fokus på intervjupersonen istället för att 

försöka memorera vad den säger. Nedan redovisas längden på intervjuerna: 

 

Intervju 1: 49 min, 48 sek (2017-10-19) 

Intervju 2: 46 min, 40 sek (2017-10-19) 

Intervju 3: 42 min, 20 sek (2017-10-31) 

Intervju 4: 31 min, 24 sek (2017-10-31) 

Intervju 5: 42 min, 49 sek (2017-11-09) 

Intervju 6: 32 min, 59 sek (2017-11-14) 

 

Vi har valt att i transkriptionerna markera med fet stil på ställen där personen vi intervjuat 

betonat något extra tydligt och skrivit in paus när det har varit längre pauser. De delar där vi 

under transkriptionen inte kunnat höra vad intervjupersonen säger har vi gjort en kommentar 

om att svaret varit otydligt.  
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ANALYSMETOD 

 

Förberedelserna inför att genomföra denna studie har bestått av att läsa in oss på aktuell 

forskning kring ämnet utomhuspedagogik och platsens betydelse för lärandet. Genom den 

tidigare forskningen har vi sedan skapat oss en bild av hur forskningsfältet ser ut för att utifrån 

det hitta ett relevant forskningsområde för vår studie. Utifrån forskningsområdet kom vi fram 

till att kvalitativa intervjuer var bäst lämpade för att få svar på våra forskningsfrågor.  Direkt 

efter intervjuerna har vi pratat med varandra om hur vi upplevt dem. Vi har sedan kortfattat 

skrivit ned några reflektioner. Patel och Davidson (2011, s. 121) skriver att man genom att 

anteckna löpande reflektioner kan få idéer om hur man ska gå vidare med sitt insamlade 

material. Efter varje intervju som har tillkommit har vi pratat om vad vi kan se för likheter eller 

skillnader i förskollärarnas berättelser och sedan skrivit ner i ett reflektionsdokument för att inte 

glömma våra spontana reflektioner. Att skriva ner reflektioner i anslutning till intervjuerna 

stöds av Patel och Davidson (2011, s. 121)  som skriver att man genom att tidigt börjat analysera 

sitt insamlade material, i vårt fall intervjuerna, håller materialet levande och att man genom det 

får ett dynamiskt förhållande till det insamlade materialet. 

 

Fördelen med att vi båda har varit med på intervjuerna har varit att vi har kunnat prata om våra 

egna spontana intryck, då de kan skilja sig åt. Under transkriptionerna av intervjuerna har vi 

sedan antecknat ytterligare tankar som kommit upp för att sedan diskutera dem med varandra. 

När vi skrivit transkriptionerna har vi direkt lagt upp dem i ett gemensamt dokument. Därefter 

har vi i det gemensamma dokumentet markerat sådant som vi sett som viktigt att lyfta fram ur 

förskollärarnas berättelser. Efter det har vi haft ytterligare en läsning där vi tillsammans gått 

igenom varje intervju samt jämfört dem med varandra för att leta efter mönster och teman. Att 

arbeta på det sättet har tagit mycket tid, men vi har tyckt att det varit motiverat att göra så för 

att kunna besvara våra frågeställningar utifrån vår teoretiska ansats.  

 

Efter detta började den skriftliga delen av analysarbetet. Vi började att skriva ner 

uppfattningarna som vi hade sett i förskollärarnas berättelser. Vi såg snabbt två tydliga teman, 

där det ena behandlar förutsättningar som förskollärarna uppfattar gällande utomhusvistelsen 

och där det andra behandlar hur förskollärarna lyfter lärandet som sker hos barnen när de vistas 

i utemiljön. Vår avsikt var inte att försöka finna sanningar om fenomenet, utan vårt syfte var att 

undersöka deras uppfattningar om fenomenet uterummet samt skapa oss en förståelse för hur 
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de tänker. Under hela analysarbetet har vårt syfte varit att söka efter förskollärarnas berättelser, 

det som inte genast är uppenbart men som kommer fram via analysen. 

 

FORSKNINGSETIK 

 

Vår datainsamling har skett via kvalitativa intervjuer där vi har tagit hänsyn till de etikregler 

som vetenskapsrådet tagit fram och som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa regler redogör Patel och Davidson (2011, s. 62-63) för. De etikregler man bör ta hänsyn 

till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

 

Innan vi har kommit ut till förskolorna för att intervjua har vi tagit hänsyn till 

informationskravet. Vi har skickat ut ett mail om samtycke där de även har fått ta del av studiens 

syfte. Innan varje intervju har vi kortfattat gått igenom vad intervjun kommer att handla om. Vi 

har påmint intervjupersonerna om att intervjun är helt frivillig och att de har möjlighet att 

avbryta när de vill, vilket följer samtyckeskravet. Vi har förklarat vad konfidentialitetskravet 

innebär och förtydligat att deras medverkan kommer att anonymiseras och endast vara 

tillgänglig för oss som skriver den här studien. Vi har frågat intervjupersonen om det är okej att 

vi spelar in intervjun och vi har återigen förtydligat att materialet endast kommer att användas 

av oss och att deras identitet kommer att skyddas. Vi har upplyst dem om att vi kommer att 

ändra deras namn i det slutliga examensarbetet för att säkerställa att ingen annan ska kunna 

känna igen vem som sagt vad. Intervjuerna  har vi anonymiserat genom att spara 

transkriptionerna som intervju 1, intervju 2 och så vidare. I studien har vi valt att presentera de 

intervjuade helt anonymt, även om det finns en risk att de vi intervjuat kan känna igen citat som 

de själv har sagt. Vi har i vårt samtyckesbrev som alla intervjupersoner fått ta del av innan 

intervjuerna tydliggjort att vårt insamlade material endast kommer att användas till denna 

studie, nyttjandekravet.  

 

RESULTAT OCH ANALYS 

 

Vi har med hjälp av en fenomenografisk ansats försökt att skapa oss en bild av uppfattningarna 

som förskollärarna har gällande deras förutsättningar för att använda uterummet som en lärande 

miljö, samt om förskollärare har några uppfattningar om betydelsen för lärande i uterummet, 
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och vilka  uppfattningar det i sådant fall är. Ur förskollärarnas berättelser har vi hittat flera olika 

teman som vi har valt att kategorisera in under två rubriker. Under den ena rubriken kommer vi 

att presentera vilka förutsättningar för lärande i uterummet som förskollärarna problematiserar 

kring. Efter det kommer vi att presentera förskollärarnas uppfattningar om lärandet i uterummet. 

I vår resultatdel kommer vi att benämna intervjupersonerna som förskollärare. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE I UTERUMMET 

 

I analysen av våra transkriptioner har vi sett att alla förskollärare i studien lyfte betydelsen av 

utevistelsen vilket vi kommer att redogöra för nedan. I vårt analysarbete har vi dock sett att 

förskollärarna uppfattar en hel del svårigheter och hinder med lärandet i utevistelsen som det 

inte kan bortse från i sitt dagliga arbete. I samtalen har det framkommit att många har liknande 

uppfattningar om vilka hinder som föreligger.  
                   
I alla berättelser har vi kunnat utläsa att förskollärarna uppfattar en saknad av kunskap. 

Kunskapen som saknas menar majoriteten av förskollärarna har att göra med en saknad av den 

teoretiska kunskap som man önskat tillgodose sig under sin utbildning till förskollärare. En av 

de intervjuade förskollärarna uttrycker följande:  

Kunskap, det skulle man absolut kunna ha mer, det känner jag. Det skulle verkligen 

kunna bli bättre.  

De flesta uttrycker att utomhuspedagogiken, den pedagogik som lyfter platsens betydelse för 

lärande, inte har någon egen roll eller värde i utbildningen. Det är mer något som trycks in 

under olika kurser och som man mer eller mindre bara snuddar vid. En annan av förskollärarna 

uttrycker det så här:  

[...] nu kommer jag inte ihåg vad alla kurser hette men när vi diskuterade miljöns 

betydelse för lärandet och såna saker så var det, det var lite inpetat här och var. 

En annan förskollärare uttrycker sig på ett liknande sätt just när det gäller att 

utomhuspedagogiken inte har någon egen roll i utbildningen:  

Den kom in lite i de olika didaktiska kurserna, det var ingen som fokuserade på att det 

här, utomhuspedagogik. Om man tänker på hur mycket man spenderar utomhus på 

förskolan så kanske det skulle kunna vara en hjälp för många. Många står nog lite 
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handfallna, även de som är nyutbildade, att hur ska man arbeta utomhus, då blir det den 

här rastplatsen för många. 

En annan förskollärare menar att man har en kunskap om att det är bra ur ett hälsoperspektiv, 

men att kunskapen om miljöns betydelse för lärande ur andra aspekter saknas: 

Nej inte rent teoretiskt, kan jag inte säga. Mer, man vet grunden till, att rent hälsomässigt, 

det är den kunskapen tycker jag finns [...] 

Men det är inte bara den teoretiska kunskapen som förskollärarna uppfattar som ett hinder. Som 

en av förskollärarna ovan uttryckte, så kan saknaden av kunskap leda till att uterummet blir en 

rastplats. Under analysen av intervjuerna kommer det också fram att uterummet, framförallt 

gården, även uppfattas som en plats för fri lek och där pedagogerna mer intar en roll som 

barnpassare än medforskare. I flera intervjuer berättar förskollärarna att gården inte används 

som ett rum för lärande, utan dess funktion rent krasst är ett större rum att vistas i när det är ont 

om personal. På frågan om förutsättningar för utevistelsen säger en förskollärare att:  

 

Många går dessutom ut när man har personalbrist eller liknande, just för att det är lättare 

för barn att aktivera sig utomhus än vad det är inomhus, det är lättare att få en översyn 

över vad som sker. 
 

I en annan intervju tar en förskollärare upp att hon upplever att det finns stora skillnader i 

personalgruppen gällande hur man använder utevistelsen. Hon beskriver att de finns en 

pågående diskussion på förskolan kring vad man gör under utevistelsen och uttrycker det på 

följande sätt:  

 

[...] det är nog där jag upplever att vi spretar väldigt mycket, att många använder 

utomhusvistelsen som en bra barnpassningsplats. 
 

Att gården har fått en annan plats än en lärande miljö för barnen är det flera som ger uttryck 

för. En annan förskollärare uttrycker:  

 

Först har vi vår gård som inte är som någon gård och inte jätteutvecklande för barnen , 

det är mer en uppsamlingsplats för våra barn. 
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I analysen tolkar vi det som att de inte bara upplever en kunskapsmässig brist. De beskriver 

även en kultur där uterummet oreflekterat används i det dagliga arbetet som ett 

förvaringsutrymme snarare än en plats för pedagogiskt planerade aktiviteter. Att gården har fått 

den kulturen att den uppfattas som en plats för fri lek eller barnpassning, tolkar vi, kan ha ett 

samband med när förskollärarna beskriver sitt förhållande till läroplanen i uterummet. Många 

uttrycker att de ser en svårighet i att planera utevistelsen  utifrån läroplanen. En förskollärare 

säger:  

 

Ja, haha, det gör vi nog inte riktigt. Nä men alltså visst, vi sa det faktiskt innan vi hade 

vårt föräldramöte liksom att vi måste bli bättre på att titta i läroplanen hela tiden, det är 

något man måste göra. Det räcker inte med att man läser den en gång, när man pluggar, 

utan sen hänger den lite fint i hallen så. visst vi har tittat liksom, vad är det vi kan. Men 

vi har inte kommit dit så att... det är något vi måste göra verkligen. [...] Men det tänker 

vi nog mer på när vi gör våra innegrejer., det är lite lustigt. För så har vi också, att vi 

måste tänka liksom, men just när det gäller ute, jag vet inte, då, det är fortfarande lite nytt 

för oss, eller under pågående arbete, haha eller vad säger man? 
 

Att det är svårt att planera utifrån läroplanen i uterummet är något som vi ser som ett 

återkommande tema i analysen av våra transkriptioner. Det förskollärarna berättar är att 

utevistelsen ofta lämnas oreflekterad eller reflekteras i efterhand och att läroplanen sällan eller 

aldrig ligger till grund för verksamheten i uterummet. Med tanke på att läroplanen inte på ett 

tydligt sätt lyfter uterummet som en lärandemiljö och att förskollärarna berättar att de via sin 

utbildning inte fått tillräckliga kunskaper om uterummets betydelse för lärande uppstår det en 

problematik. Den tolkning vi gör är att förskollärarna upplever det som att det är lättare att 

planera aktiviteter inomhus för att det är den miljön de tänker på när de talar om en pedagogisk 

miljö. Detta styrks också under en av intervjuerna när förskolläraren i samtalet om planerade 

aktiviteter ger uttryck för just det:  

 

Ja! Så är det höll jag på att säga. Jag tror att det har mycket med att man har planerat 

innemiljön bättre, man har fler rum, fler hörnor (paus). Det finns fler naturliga hörnor för 

barnen att dela upp sig och det blir tydligare för pedagogerna (paus). Nej, men så att det 

är lättare tycker jag att planera inomhus än utomhus.  
 

Här kan vi också se en skillnad i hur de uttrycker sina uppfattningar. Hur uterummet används 

och i vilket syfte man använder uterummet verkar till stor del bero på hur man som person är 



 22 

och hur förhållningssättet till uterummet ser ut hos den enskilde individen. Många lyfter 

förhållningssättet som en viktig faktor till om uterummet ska få en plats som en lärande miljö. 

I samtal kring detta uttrycker sig en av förskollärarna på följande sätt:  

 

[...] att det inte blir barnpassning, utan att man faktiskt hela tiden är närvarande, aktiv, 

delaktigt, att man tar tillvara på det man ser och sen så att man också utmanar barnen i 

utemiljön. 
 

Det vi i analysen av förskollärarnas berättelser kan se som den stora problematiken när det 

gäller förutsättningar för lärande i uterummet och som återkommer under flertalet tillfällen i 

alla intervjuer, är hur de upplever att barnens brist på rätt sorts kläder försvårar utevistelsen. 

Även om det, utifrån sett, kan ses som ett litet problem i sammanhanget så lägger förskollärarna 

en stor vikt vid just bristen på kläder. Att det är det som utgör det största hindret för att bedriva 

pedagogisk verksamhet i uterummet. En av förskollärarna arbetar i ett socioekonomiskt utsatt 

område och berättar att det där råder en, för henne, främmande kultur gällande utevistelsen:  

 

Här är det många vuxna eller föräldrar som tycker att det skadligt för barnen att vara ute 

om det är för kallt, dom blir sjuka när vi tar ut dom, så vi har helt annan utgångspunkt 

här mot vad jag hade bara två kilometer bort. Och det blev ju såhär, en kulturchock för 

mig, att jag bara, va? Hoppsan! Men det har ju vi fått jobba jättemycket med och nu är 

det ju inte så längre. Det kan vara vissa nya som kommer som, nämen jag vill inte det, så 

då struntar jag i att ta hit skor för då kan dom inte ta ut dom. 
 

I analysen av de andra berättelserna kan vi se liknande mönster. De berättar att det påverkar 

barnen när de inte har kläder efter väder och att det under utevistelsen då blir mer fokus på att 

hålla värmen än att ägna sig åt de aktiviteter som erbjuds. En förskollärare säger: “[...]dom har 

för lite kläder på sig, att det blir kallt, så att dom bara står rakt upp och ner, ja men dom blir ju 

så kalla att dom nästan börjar gråta till slut.”  

En annan säger:  

 

Att man nästan hamnar i det här mantrat, man vill inte hitta på något, man bara gick runt 

och frös även fast det kanske var september och man hade hur mycket kläder som helst, 

en annan stod och svettades, det är inte sju minus, så det är inte motiverat att vara så här, 

äh, men ja, vissa behövde verkligen kickas igång för att komma in i en aktivitet. 
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Det vi kan utläsa från deras berättelser är att barnen, när de blir kalla, har svårt att komma in i 

aktiviteter i uterummet. Eftersom att det är något som de tar upp vid flertalet tillfällen i 

intervjuerna kan vi också se att det är något som förskollärarna lägger stor vikt vid när det gäller 

deras uppfattningar kring förutsättningar för lärandet i uterummet. Att det blir till ett hinder som 

de upplever att de inte kan bortse från.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att förskollärarnas uppfattningar gällande deras 

förutsättningar för att vistas ute är begränsade. De upplever flertalet hinder som de inte kan 

frånse. Dessa hinder är både teoretiska, det vill säga gällande kunskap om lärandet i uterummet, 

och materiella, att de upplever att barnen inte har rätt utrustning för utevistelsen.  

 

UPPFATTNINGAR OM LÄRANDE I UTERUMMET 

 

Trots att de intervjuade förskollärarna uppfattar att de i flera avseenden saknar förutsättningar 

för lärande i uterummet, har vi senare i analysen av transkriptionerna kunnat se att de i sina 

oreflekterade tankar kring uterummet besitter en praktisk kunskap om barns lärande i utemiljön. 

Uppfattningarna om att miljön har en avgörande betydelse för barns lärande ses som en 

självklarhet när vi analyserar berättelserna. När vi i samtalen med förskollärarna frågar om 

deras uppfattningar om uterummets betydelse för lärande får vi svar som “Åh, den är jätteviktig! 

Jätte jätteviktig.” och “Ja men det är klart, platsen har en jättestor betydelse.” Majoriteten av 

förskollärarna som vi har intervjuat uttrycker på ett eller annat sätt att den är väldigt viktig, men 

de har däremot svårigheter med att precisera vad de menar när de säger att miljön är viktig. I 

analysen kommer de dock fram oreflekterade berättelser där förskollärarna närmare beskriver 

vad de tycks mena när de säger att uterummet är viktigt för lärandet.  

 

Majoriteten av förskollärarna lyfter vikten av att uterummet är den plats där barnens fantasi får 

ett stort handlingsutrymme. De uppfattar att barnens fantasi stimuleras av att vara i varierad 

naturmiljö. I ett av samtalen kring vad barnen lär sig i uterummet framkommer det:   

 

[...]de hittar på saker direkt med pinnar, de bygger kojor, springer runt, de kommer på 

väldigt mycket lekar, plockar bär, alltså det har ju flera gjort jättemycket [...] de får liksom 

mycket fantasi, för vi har inte med oss någonting direkt, alltså något annat som de kan 

leka med eller göra. 
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Samma förskollärare fortsätter och säger: “Att liksom, det finns så mycket fantasi som man 

bygger upp av att kunna vara i ett uterum, lite så.” Även en annan av förskollärarna menar att 

uterummet bidrar mycket för att stimulera barnens fantasi: 

 

Bättre fungerande lek, sen är det väl också det att de tar väl, blir väl en annan form av 

fantasilek, de känns som att även fast man går till samma skog ett par veckor i rad så 

hittar man på nya saker. 

 

I samtalen kring att fantasin får ett stort handlingsutrymme i utomhusmiljön är det en av 

förskollärarna som preciserar mer vad hon menar, där hon lyfter skillnaden i hennes 

uppfattningar kring hur barnens fantasi stimuleras utomhus i jämförelse med inomhus.  

 

Utomhusrummet är väldigt väldigt viktigt, jag tänker att det är där fantasin flödar mer än 

någonsin, visst att man kan ha okodat material inomhus som gör att man kickar igång 

fantasin och kan ha de där fantasilekarna, men utomhus ges ju så många fler möjligheter. 
 

I samma intervju lyfter också förskolläraren hur denne upplever att det inomhus ofta blir samma 

typ av lek: “[...]leker med de här grejerna på ungefär samma sätt. Medans utomhus, det blir en 

annan sort lek, det blir friare.”  

 

Att fantasin stimuleras i utomhusmiljön tolkar vi, efter analysen av transkriptionerna, har att 

göra med att materialet som är tillgängligt i utomhusmiljön skiljer sig från materialet som finns 

inomhus. Flera av de intervjuade förskollärarna lyfter vikten av att ha ett okodat material, ett 

material som inte har ett förutbestämt syfte och att det är det som skiljer uterummet i jämförelse 

med det material som finns i innemiljön. Detta i sin tur bidrar till att barnen får möjlighet att 

använda sin fantasi på ett annat sätt i leken utomhus. En av förskollärarna uttrycker det på 

följande sätt:  

 

Så att eh ja, man vet liksom aldrig riktigt hur det blir. Här hamnar de i det fasta som man 

har inomhus, här gör man det, även fast ingen pedagog, man får göra ganska fritt, man 

får flytta hit och dit, men har de börjat på ett sätt så är det ganska ofta att de fortsätter på 

samma sätt, de inspireras av varandra.  
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Att utemiljön är friare, som förskolläraren ovan lyfter, är det fler som ger uttryck för. I den 

friare miljön, där ytorna är större och materialet inte är begränsat på samma sätt är det flera av 

förskollärarna som lyfter att uterummet bidrar till en mer konfliktfri miljö. Många har den 

uppfattningen att konfliktsituationerna bland barnen minskar när de är ute i naturmiljö. En av 

förskollärarna uttrycker det såhär gällande vistelsen i utemiljön: “Mindre konflikter, mycket 

mindre konflikter utomhus tycker jag.” 

 

Att konflikterna är färre i skogsliknande miljöer lyfter flera av de intervjuade förskollärarna. 

Hur gården uppfattas som en konfliktfrimiljö råder det skilda uppfattningar kring. En av de 

intervjuade uppfattar gården som trång och att det finns för lite saker att göra på gården, och att 

det därför uppstår konflikter där: “Jag kan känna att på gården där de kan springa runt, så kan 

de slåss och retas.” Men överlag uppfattar de att utemiljön, vare sig det är skogen, parken eller 

gården, bidrar till en  miljö med färre konflikter. Förskollärarna lyfter uterummet som ett rum 

där det skapas ett lugn.  I flera av intervjuerna pratar förskollärarna mer om det lugn som de ser 

hos barnen när de får vara ute:  

 

Och jag tycker för barnen också, många av barnen kan uppleva att de får lite ont i huvudet 

så där att det skriks och gapas, och det blir det inte alls på samma sätt ute. 
 

och: “Sen kan man ju istället i skogen då finna ett väldigt stort lugn.” 

 

Hur barnens lärande stimuleras på ett annat sätt i uterummet till skillnad från i innemiljön menar 

flera av förskollärarna har att göra med detta lugn. En annan av förskollärarna har en 

uppfattning av att barnen har lättare för att fokusera i lugna miljöer:  

 

Jag kan uppleva att våra barn fokuserar bättre när de är utomhus än inomhus, att på nått 

sätt (paus) det är ett annat lugn. 
 

Något som förskollärarna uppfattar som en självklarhet när de talar om vilket typ av lärande 

som sker i uterummet, är det framförallt stimulansen av den grovmotoriska utvecklingen de tar 

upp. Att utemiljö, med tanke på ytorna som ett uterum kan erbjuda, ger förutsättningar för 

utvecklandet av barnens grovmotorik. En förskollärare uttrycker det på följande sätt när hon 

berättar om hur de använder sig av skogen som en miljö för att stimulera barnens motorik:  
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[...]vi ska till skogen och här ska vi, nu ska dom liksom, nu ska vi öva grovmotoriken och 

klättra över stock och sten få känna på det underlaget[...] 
 

En annan förskollärare uttrycker att för att få syn på barnens grovmotoriska utveckling så är det 

framförallt utomhusmiljön som man studerar och reflekterar kring. Att det är på den platsen 

som man kan få syn på barnens grovmotoriska utveckling.  

 

Ja alltså rent krasst så är det nog så, det är klart jag tror att man tänker att vissa delar, om 

man tänker att jag ska följa barnens grovmotoriska utveckling och jag ska kolla igenom 

ett fotoalbum eller nått sånt så är det nog självklart att jag börjar titta på utomhusbilderna 

rent krasst . 

 

I analysen av förskollärarnas berättelser kan vi se deras uppfattningar kring fenomenet 

uterummet. De uppfattar att uterummet bidrar till färre konflikter mellan barnen. Att barnens 

fantasi stimuleras och utvecklas och att motoriken, möjligheten att röra sig fritt, är de lärande 

som får störst utrymme i uterummet.  

 

En av förskollärarna kopplar samman att både fantasin och motoriken är det som utvecklas 

mycket under utevistelsen:  

 

Motoriken framförallt upplever jag som mycket bättre hos de barn som är mycket i 

skogen, det är mycket klättra, ojämn terräng men eeeh, och även fantasin, då vi inte alltid 

har med oss lekmaterial till skogen så får barnen använda sin fantasi och det kanske 

förstärks. 
 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT  

 

Ur ett fenomenografiskt perspektiv är man intresserad av vilka uppfattningar som finns kring 

ett visst fenomen (Larsson, 1986, s. 11-13). Under analysen har det kommit fram två berättelser 

kring fenomenet uterummet. En reflekterad berättelse, där de berättar mycket om de hinder de 

ser med utevistelsen. Och en oreflekterad berättelse där de berättar om de uppfattningar de har 

kring betydelsen för lärandet i uterummet. I analysen av förskollärarnas berättelser kommer det 

fram att de besitter en hel del kunskap som de själva inte är medvetna om. Den oreflekterade 

berättelsen kring fenomenet uterummet som vi genom analysen av transkriptionerna fått syn på 
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var svår att upptäcka under själva intervjutillfällena. Den har dock framkommit genom analysen 

av transkriptionerna. Det insamlade materialet från intervjuerna har vi sedan tematiserat under 

två huvudrubriker. Löfgren (2014, s. 151-152) menar att man genom att tematisera utifrån de 

intervjuades berättelser kan se saker som den intervjuade anser vara särskilt viktigt. Genom 

tematiseringen kan vi se hur förskollärarna vi intervjuat förhåller sig till fenomenet uterummet.  

 

Förskollärarna uppfattar att de saknar vissa förutsättningar för att använda uterummet som en 

lärandemiljö. I alla intervjuer med förskollärarna framkommer det att de saknar en teoretiskt 

kunskap kring lärandet i uterummet. Det framkommer också att förskollärarna uppfattar 

uterummet som en plats som lämnas oreflekterad, att det i många fall blir ett bra rum att vistas 

i när man är ont om personal och att barnen till största delen får leka helt fritt utan att de ser det 

som en lärandemiljö för barnen.  

 

Alla förskollärare vi intervjuat har en uppfattning kring uterummets betydelse för lärande, men 

de har svårt att precisera sig med var de menar när de talar om vilken betydelse den har. Vi har 

dock i analysen, genom att ta del av deras oreflekterade tankar, sett vilka uppfattningar de har. 

Förskollärarna beskriver uterummet som en plats där barnen får en möjlighet att använda sin 

fantasi i en större utsträckning än vad de uppfattar att de får möjlighet till i inomhusmiljön. Det 

framkommer också att de uppfattar att utemiljön bidrar till ett lugnare klimat där det inte 

förekommer konflikter i samma utsträckning samt att de upplever att barnens motoriska 

utveckling stimuleras av vistelsen i uterummet.  

 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

Avsikten med denna studie har varit att få en bild av om och hur förskollärare verksamma i 

Stockholm uppfattar betydelsen av lärande utomhus. Med en fenomenografisk ansats har vi 

försökt se vilka uppfattningar förskollärarna har gällande förutsättningar, om de har 

förutsättningar för att använda sig av uterummet som en lärande miljö. Men också, om 

förskollärare har någon uppfattning om uterummets betydelse för lärande, och hur dessa 

uppfattningar i så fall ser ut. 

 

Nedan följer en genomgång av de resultat vi har kommit fram till kopplat till den tidigare 

forskningen. Avslutningsvis följer en metoddiskussion och våra tankar kring vidare forskning.  
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RESULTATDISKUSSION 

 

Uppfattningarna kring uterummets betydelse för lärande är komplext och inte helt entydigt. 

Majoriteten, för att inte säga alla av de förskollärare vi intervjuat, uttrycker på ett eller annat 

sätt att platsen eller var man befinner sig, hur miljön ser ut, har en stor betydelse och en 

påverkan på barns lärande. Att precisera sig och berätta hur de menar med att miljön har en 

viktigt betydelse för lärandet är inte självklart, det är mer något som successivt framkommer ur 

deras berättelser under analysen. I resultatet av Szczepanskis (2013a, s. 13) studie, där han utgår 

från ett fenomenografiskt perspektiv, framkommer det att varför aspekten förekommer 

sparsamt, det vill säga förklaringar på varför man är ute. Vilket vi kan se ett samband med i vår 

studie som även den utgår från ett fenomenografiskt perspektiv. Förskollärarna i vår studie har 

svårt att förklara varför de väljer att förlägga viss typ av verksamhet inne, och annan verksamhet 

ute. Och framförallt varför de pedagogiskt planerade aktiviteterna främst förekommer när de är 

inomhus.  

 

Det vi menar med att vi ser en komplex bild om uppfattningarna kring uterummet har att göra 

med att vi tolkar det som alla uttrycker uterummets betydelse för lärande som något självklart 

i teorin, men att förankra det i praktiken är något som tycks vara svårare. De säger att det saknas 

kunskap om hur man kan utnyttja de resurser som uterummet erbjuder. Att det är svårt att 

precisera sig med varför man gör som man gör kan hänga samman med den okunskap som de 

ger uttryck för. De upplever att det finns en osäkerhet med hur man kan använda sig av 

uterummet som en lärande miljö, vilket vi kan se som ett samband med det som Brügge och 

Szczepanski (2011, s. 26) skriver, att utomhuspedagogiken inte ingår i alla lärarutbildningar 

ännu vilket gör det svårt för lärare att ta till sig utomhuspedagogiken i sitt arbete. Att gården 

mer har fått status som en bra barnpassningsplats, där man mer intar en roll att vakta 

barnen,  eller en plats för fri lek ser förskollärarna som problematiskt. Man bör dock förhålla 

sig kritiskt till att texten av Brügge och Szczepanski är skriven för ganska många år sedan, 

2011, men samtidigt, utifrån intervjuerna och våra egna uppfattningar av utomhuspedagogikens 

roll i utbildningen upplever vi att det inte har hänt så mycket gällande dess status i 

förskollärarutbildningen.  

 

Änggård (2014, s. 55) lyfter vikten av förhållningssättet hos pedagogerna. I vår studie 

framkommer det att förskollärarna uppfattar att personalens förhållningssätt har en stor 
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betydelse för barnen, då personalens sätt att använda sig av uteplatsen speglar sig i barnens sätt 

att använda densamma. I analysen av förskollärarnas berättelser kan vi, ur ett fenomenografiskt 

perspektiv, se att deras uppfattningar ligger i linje med Änggårds tankar. Änggård (2014, s. 55) 

menar att det är viktigt att man som pedagog är på den plats där barnen är, att man är en 

medforskande pedagog. Men samtidigt kan man ställa sig frågan om hur man ska veta hur man 

kan använda sig av utemiljön om man känner att man saknar kunskap.  

 

Om man utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 98:16), det styrdokument som alla förskolor 

ska arbeta utifrån,  så finns det inga tydliga riktlinjer i hur man ska förhålla sig till uterummet. 

Det står olika strävansmål, men inte hur, när och var man ska erbjuda barnen dessa 

förutsättningar att tillgodose sig dessa strävansmål. Förskolans läroplan är med andra ord inte 

helt självklar att tolka. Att det framgår att barnen ska erbjudas utevistelse står tydligt utskrivet 

i läroplanen, men på vilket sätt är inget som framgår när man läser den. Majoriteten av de 

intervjuade förskollärarna har den uppfattningen att det är lättare att koppla läroplanen till 

aktiviteter man gör inomhus, där de uttrycker att utomhus mer har fått en plats där man passar 

barnen, det är en plats för omsorg och inte en lärandemiljö. Läroplanen (Lpfö 98:16, s. 7) lyfter 

att barnen ska erbjudas lek i en varierad miljö, där det lyfts inomhus likväl som utomhus. Det 

framkommer även att utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter, men vad 

som menas med dessa aktiviteter är otydligt.  

 

Om en tydligare bild eller förklaring av betydelsen för lärande utomhus skulle ingå och tydligt 

skrivas in i läroplanen skulle det kunna öka kunskapen hos pedagoger som är verksamma i 

förskolan. Det skulle också förenkla arbetet för de pedagoger som vill arbeta mer pedagogiskt 

i uterummet men inte får medhåll från sina kollegor. Vilket också framkommer i några 

intervjuer, att kollegor har skilda uppfattningar om vad uterummet ska användas till.  I 

berättelserna framkommer det också att den pedagogiska miljön förknippas med miljön 

inomhus vilket vi tolkar som att det kan vara en bidragande orsak till att man inte utnyttjar 

uterummet till fullo. Vilket resulterar i att gården och skogen mer har fått en plats för fri lek 

och inte som en lärande miljö.  

 

Vi har kunnat utläsa att uterummet som begrepp associeras med en plats för fri lek eller ett rum 

där det är lätt att hjälpa till mellan avdelningar. Visst, fri lek innebär så mycket mer än att bara 

leka. Även där lär sig barn oerhört mycket och många delar av läroplanen går att koppla till den 

fria leken, men där är det återigen upp till oss pedagoger, att vi är medforskare och kan hjälpa 
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barnen att sätta ord på deras erövrande av kunskaper. Använder man utomhusvistelsen till en 

plats där man underskattar dess betydelse, upplever vi, efter att vi har fördjupat oss i forskning 

om uterummets betydelse för lärande, att man kastar bort en lärande miljö. En miljö med dess 

tillgångar som erbjuder en variation i lek och lärande som går i spillo.  

 

Majoriteten av förskollärarna lägger även ansvaret hos föräldrarna, att det saknas kläder, det 

finns helt enkelt inte rätt utrustning för att kunna utnyttja rummet utomhus. Detta är något som 

vi som skriver den här uppsatsen har svårt att förhålla oss till. Genom ett fenomenografiskt 

perspektiv, där vi är ute efter förskollärarnas uppfattningar kring deras förutsättningar för att 

vistas i uterummet, kan vi se att ambitionerna att vistas utomhus finns, men att de uppfattar att 

förutsättningarna saknas. Mycket forskning som har gjorts inom området lyfter betydelsen av 

att lärandet bör ske i växelverkan mellan inomhus och utomhusmiljö (Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik 2016; Szczepanski 2007, s. 14). Ändå kan vi efter att ha analyserat 

transkriptionerna se att förskollärarna tycker sig sakna en kunskap om betydelsen av lärandet i 

uterummet och att det är svårt att förankra vikten av att vistas ute, både bland personal och 

föräldrar i förskolan. Att förskolor är placerade på ställen där det mer eller mindre omöjliggör 

den möjligheten för barnen att kunna ta sig till en plats där barnen faktiskt får en möjlighet att 

använda sina sinnen, att lärandet sker i ett sammanhang som blir begripligt för barnen. En av 

de intervjuade förskollärarna uttrycker skillnaden i hur kulturen på den förskolan där hon 

arbetar skiljer sig mot hur det varit på hennes tidigare arbetsplatser. Förskolläraren berättar om 

hur föräldrar, för att kontrollera att de inte går ut, undviker att ta med kläder eller skor för att 

ha kontroll över att de inte går ut. Dessa situationer, när barnen saknar utrustning och tillgången 

till uterummet begränsas, väcks en tanke hos oss som vi kommer att återkomma till i slutet av 

resultatdiskussionen, men först vill vi redogöra för hur förskollärarna uppfattar betydelsen av 

lärandet i utemiljön. 

 

I resultatet av analysen framkommer förskollärarnas oreflekterade tankar där de tar upp 

betydelsen av lärandet i uterummet. Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017, s. 1) lyfter att barn 

har lättare att lära sig i lärmiljöer som stimulerar alla sinnen. I utomhusmiljön har barnen 

möjlighet att lära sig på andra sätt och mer i egen takt än vid undervisning inomhus. Detta är 

något som inte framkommer på ett tydligt sätt i berättelserna från de intervjuade förskollärarna. 

Att det inte framkommer på detta tydliga sätt i vår studie kan förklaras genom att Yildirim och 

Özyilmaz Akamca använder sig av en annan metod i sin studie då de observerat och testat 

undersökningspersonerna, medan vi i vår studie använt oss av kvalitativa intervjuer för att 
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genom ett fenomenografiskt perspektiv få fram förskollärarnas uppfattningar kring fenomenet. 

Förskollärarna uttrycker att barnen har lättare att koncentrera sig i miljön utomhus vilket vi 

tolkar hänger samman med Yildirim och Özyilmaz Akamca som i sin studie kommer fram till 

att när barnen i egen takt får lära har lättare för inlärningen.   

 

Majoriteten av förskollärarna vi intervjuat lyfter uterummet som en plats där konflikter figurerar 

i en mindre utsträckning i jämförelse med innemiljön. Glantz, Grahn och Hedberg (2011, s. 

178) och Hedberg (2004, s. 67) menar att konflikterna äger rum på trånga platser, vilket är något 

som våra intervjupersoner menar att uterummet, framförallt skogen med dess yta motverkar. 

Dock kan vi se en uppfattning som förskollärarna har om att alla miljöer utomhus inte tycks  ha 

samma kvalitet. Vi kan, utifrån berättelserna, tolka att det finns en problematik med hur 

gårdarna på förskolorna är strukturerade. Flera av förskollärarna uppfattar att gården är för trång 

och att de där uppstår konflikter av samma orsak som det gör i inomhusmiljön. En av 

förskollärarna säger att gården ofta blir till en plats där barnen springer runt och slåss och retas. 

De platser som alla i sina berättelser lyfter som platser där konflikter figurerar i mindre 

utsträckning är framförallt skogen där de uttrycker att barnen kan finna ett stort lugn.  

 

Att det är bra att vistas ute är något som framkommer ur analysen av intervjuerna, där de bland 

annat uttrycker att via uterummet har barnen möjlighet att använda sig av sina sinnen, det är 

där barnens fantasi och kreativitet flödar som mest. Vilket också stöds av Szczepanski och 

Anderssons (2015 s. 143-144) studie, där forskarna som de intervjuade uppfattar att utemiljön 

ger möjlighet till ett utvidgat lärande där alla sinnen stimuleras. Till skillnad från Szczepanski 

och Anderssons studie, använder förskollärarna sig inte av sinnen som begrepp, men när vi 

analyserar deras berättelser, så pratar de om lärandet som sker när hela kroppen är i rörelse, när 

barnen får en möjlighet att känna på underlaget och röra sig fritt. Som även Dahlgren (2007, s. 

40-50) tar upp där han menar att lärandet förstärks när man både får handla och tänka samtidigt, 

det vill säga att flera sinnen stimuleras.  

 

Flera lyfter betydelsen av att vara ute i avseenden som motoriken, likt det Yildirim & Özyilmaz 

Akamca (2017, s. 1) lyfter i sin studie. Där kunde de se en tydlig utveckling hos barnens 

motoriska utveckling när de under tio veckors tid fick möjlighet att vistas i utomhusmiljön. En 

av förskollärarna har den uppfattningen att barnen som vistas i skog har en mer utvecklad 

motorik.  
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Alla barn har inte samma förutsättningar hemifrån att vistas i en varierad miljö, som stimulerar 

barnen. Detta får oss att, ur ett interkulturellt perspektiv, reflektera över  hur viktigt det är att vi 

som arbetar i förskolan ska erbjuda alla barn en varierad och lärande miljö som stimulerar 

barnen till utveckling. För att återkomma till det vi lyft tidigare, att barnens tillgång till 

utevistelsen blir begränsad när de inte har rätt sorts utrustning samt att barn som vistas i 

utomhusmiljön har en betydligt mer utvecklad motorik och att uterummet erbjuder lugnare 

miljöer med färre konflikter, anser vi att uterummets betydelse för lärande borde lyftas på 

förskolorna.  

 

Slutligen kan vi se att den tidigare forskning till stor del stämmer överens med de resultat vi 

fått fram i vår studie, men vi kan även se skillnader. De likheter vi kan se i vår studie kopplat 

till den tidigare forskningen handlar om vikten av pedagogers förhållningssätt, att konflikterna 

figurerar i en mindre utsträckning där barnen får stort utrymme samt att de finns svårigheter att 

förklara varför man är ute. Skillnaden vi kan se är att sinnen som begrepp förekommer i nästan 

all forskning och är väldigt central i forskningen kring platsens betydelse, medan begreppet 

sinnen inte förekommer alls i vår studie. Även om vi, när vi analyserar förskollärarnas 

berättelser kan se att det är sinnen de menar när de beskriver barns lärande i uterummet. Att vi 

kan se både likheter och skillnader, tolkar vi, kan ha att göra med vilket tillvägagångssätt man 

har när man utför sin studie samt vilken teoretisk ansats man använder sig av för att analysera 

sitt material. Dessa likheter och skillnader i tillvägagångssättet i hur man samlar in samt 

bearbetar sitt empiriska material har vi kunnat se i den tidigare forskningen i jämförelse med 

vår studie.  

 

SLUTSATSER 

 

I vår analys av förskollärarnas berättelser av uterummets betydelse för lärandet har vi sett att 

uterummet uppfattas som en viktig plats men det tycks vara svårt att precisera vad som menas 

när de säger att den är viktig. Ett tydligt mönster som framkommer ur berättelserna är hur 

förskollärarna uppfattar att de saknar förutsättningar för att använda sig av uterummet i den 

utsträckning som de önskar. De känner sig begränsade, främst av yttre förutsättningar såsom 

kläder, kunskap och i vissa fall även kollegors bristande kunskap eller intresse för lärandet i 

uterummet. 
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Vi anser, efter att ha genomfört denna studie, att utomhuspedagogiken borde ha en tydligare 

roll i förskollärarutbildningen. Som en av de intervjuade förskollärarna uttrycker: ” [...] nu 

kommer jag inte ihåg vad alla kurser hette men när vi diskuterade miljöns betydelse för lärandet 

och såna saker så var det, det var lite inpetat här och var.” Om vi antar att alla förskolor följer 

läroplanen och vistas en hel del ute, hur kommer det då sig att uteplatsen får en så liten del i 

utbildningen och är inpetad lite här och var? Om vi inte under våra utbildningar till förskollärare 

kommer i kontakt med det på ett rättvisande sätt, och läroplanen är otydlig, från vem och var 

ska vi då få den informationen ifrån? 

 

Förskollärarna uppfattar uterummet som ett rum där konflikterna förekommer i en mindre 

utsträckning i jämförelse med platser med trånga utrymmen. I berättelserna framkommer det 

även att förskollärarna uppfattar att fantasin får ett stort handlingsutrymme i miljöer där det 

finns okodat material och där barnen har större utrymme att röra sig fritt. Uterummet anses 

också ha en stor betydelse för barnens grovmotoriska utveckling. Och i uterummet tycker de 

sig se att barnen finner ett större lugn till skillnad från när barnen vistas inomhus. Alla dessa 

faktorer som förskollärarna tar upp, anser vi, talar för att uterummet bör användas mer till 

pedagogiskt planerade aktiviteter än vad det gör i dagsläget. 

 

Vi som skriver denna studie menar att Läroplanen för förskolan (98:16) har en mycket viktig 

roll i detta sammanhang. Ett förtydligande av platsens betydelse för lärande i läroplanen skulle 

innebära att många av de hinder och problem som förskollärarna i studien tar upp skulle kunna 

motverkas. Om läroplanen var tydligare så skulle det vara lättare för förskollärarna att motivera 

hur de arbetar. De som i dagsläget väljer att avstå från att använda sig av uterummet som 

lärandemiljö skulle heller inte få den möjligheten i och med ett förtydligande i läroplanen. I 

dagens läroplan står det ” Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både 

i planerad miljö och i naturmiljö” (LpFö 98:16 s. 7). Om det som benämns som andra aktiviteter 

i läroplanen skulle benämnas som lärande eller undervisning skulle det innebära ett stort 

förtydligande kring verksamhetens pedagogiska miljö. Och det skulle samtidigt innebära att de 

som är verksamma inom förskolan får en större möjlighet att söka kunskap kring lärandet i 

uterummet. Om man inte vet att kunskapen och forskningen finns kring lärandet i uterummet, 

menar vi, att det blir svårt att söka efter den kunskapen. Förutsatt att man inte har det som 

intresse vill säga.  
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METODDISKUSSION 

 
Den här studien är baserad på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare på kommunala 

förskolor i Stockholm. Som metod för att analysera vårt empiriska material utgick vi från en 

fenomenografisk ansats. Genom att utgå från en fenomenografisk ansats, där syftet är att 

komma åt uppfattningar kring olika fenomen, var vår avsikt att komma åt de intervjuades 

oreflekterad tankar kring fenomenet uterummet. Om vi hade använt oss av en annan teoretisk 

ansats och analyserat det insamlade materialet utifrån den hade vårt resultat troligen blivit något 

annat. I vårt resultat kom vi åt uppfattningar kring fenomenet uterummet, men vi hade sannolikt 

kunnat se andra saker ur en annan teoretisk ansats. I transkriptionerna kunde vi se två tydliga 

mönster gällande lärande i uterummet. Ett mönster där förskollärarna tar upp de hinder de ser 

med lärandet i uterummet samt ett mönster om de kunskaper de besitter kring barns lärande i 

uterummet.  

 

Vår studie är baserad på en så kallad tillgänglig grupp och kan därför vara svår att generalisera. 

Patel och Davidson (2011, s. 109) menar att kvalitativa undersökningar överlag upplevs som 

problematiska att generalisera. Trots svårigheter med att kunna generalisera vår studie har vi i 

vår analys kunnat utläsa att de intervjuade, trots att de kommer från olika förskolor, har delade 

uppfattningar kring fenomenet, vilket vi bedömer som att det finns en viss generaliserbarhet i 

resultaten.  

 

En problematik, som bör reflekteras kring i valet av kvalitativa intervjuer som metod,  är att vi, 

utan att vi själva märkt det,  kan ha påverkat de intervjuade med våra egna uppfattningar kring 

uterummet. Både genom hur vi ställer frågorna och hur vi uttrycker oss vid intervjutillfällena. 

Vi har hela tiden haft detta i åtanke inför och under intervjuerna och försökt att förhålla oss 

neutrala till fenomenet, för att förskollärarnas uppfattningar ska komma fram. Enligt Bo 

Johansson och Per Olov Svedner (2006, s. 47-48) ökar reliabiliteten när man skapar en 

intervjusituation där frågorna besvaras utifrån den intervjuades egna erfarenheter. De skriver 

vidare om en problematiken som kan uppstå vid kvalitativa metoder. De menar att ett problem 

med att man använder sig av intervjuer som metod, är att synen som den som intervjuar har 

inom det området som undersöks, omedvetet påverkar det intervjupersonerna säger (Johansson 

& Svedner, 2006, s. 47). Eftersom vi inför intervjuerna arbetat med att söka litteratur och 

forskning kring utomhuspedagogik så hade vi redan där med oss ett bagage bestående av åsikter 

och tankar. Dessa kan omedvetet ha speglat sig i de frågor vi valt att ställa och vårt 
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förhållningssätt under intervjuerna. Det finns en risk att vi i intervjuerna tagit svaren för givna 

och inte ställt tillräckligt många följdfrågor för att komma in på djupet gällande de intervjuades 

tankar kring fenomenet då vi varit påverkade av de tankar och åsikter vi har med oss in i 

intervjusituationen.  

 

Som vi tar upp i avsnittet kring tidigare forskning så är Szczepanski involverad i nästan all 

forskning gällande utomhuspedagogik. I många böcker refereras det till forskning som 

Szczepanski genomfört samt att det även inom internationell forskning refereras till honom. 

Szczepanski blir därför en person vi har behövt förhålla oss till när vi skrivit denna studie. Det 

är inte oproblematiskt med en så pass framstående forskare inom ett forskningsfält då 

trovärdigheten för forskningen kan diskuteras då den till stor del baseras på en och samma 

forskare.  

 

VALIDITET  

 

Kravet på validitet innebär enligt Sven Hartman (2003, s. 44) att det ska finnas en 

samstämmighet mellan problem och material. Med det menar han att det forskningsmaterialet 

som ska finnas med bör vara relevant för problemställningen. Det handlar om att man både ska 

kunna avgränsa vad som är relevant, men även att man ska få ett djup i det insamlade materialet. 

I insamlandet av vårt forskningsmaterial  har vi hela tiden diskuterat om vad som är relevant 

för vår studie, om det kan bidra till att besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi är 

medvetna om att det är mycket viktigt att våra intervjufrågor är relevanta för våra 

frågeställningar. Genom vår pilotstudie, som vi redogjort för tidigare, diskuterade och 

analyserade vi frågorna för att se om frågorna kunde besvara våra forskningsfrågor. Johansson 

och Svedner (2006, s. 108) menar att de tankar kring fenomenet som de som gör studien har 

kan inverka på resultatet man fått, då man aldrig kan förhålla sig helt neutralt.  

 

VIDARE FORSKNING 

 

Under den tiden som arbetet med denna studie pågått har vi diskuterat ämnen och infallsvinklar 

som vi känner att vi inte fått med i vår studie. Vi tycker att det skulle var intressant att forska 

vidare på hur pedagoger ser på sin roll i utemiljön. Hur agerar de när de är ute med barnen? 

Aktiva? Medforskande? Passiva? Avvaktande? Det vore intressant att via observationer eller 
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intervjuer ta reda på hur pedagoger agerar i utemiljön och hur det påverkar barnens förhållande 

till densamma. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Allmänt: 

Namn, ålder 

Varför valde du att bli förskollärare? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Pedagogisk planering: 

Hur ser planeringstiden ut på din arbetsplats? 

timmar/ vecka 

enskild/grupp 

Vem/vilka planerar vilka pedagogiska aktiviteter ni ska genomföra? 

Utomhuspedagogik: 

Vad tänker du på när du hör begreppet utomhuspedagogik? 

Vad är utomhuspedagogik för dig? 

Läste du någon kurs om/innehållande utomhuspedagogik under din utbildning? 

Har du någon erfarenhet av utomhuspedagogik positiv/negativ? 

Hur stor del av dagen planerade/fri aktiviteter spenderar ni utomhus? 

Vad gör ni under utomhusvistelsen? 

Var befinner ni er när ni är ute? Skogen/lekpark/gården? 

Är alla barn ute?   

Om inte, varför? 

Vad har du för tankar kring hur barnen upplever utevistelsen? 

Vad tycker du själv om att arbeta utomhus? 

Hur ser du på platsens betydelse för lärande och undervisning? 

        Skiljer sig platsen beroende på vad ni ska göra? 

        På vilket sätt? 

Hur kopplar du läroplanen till utomhusvistelsen? 

Hur pratar ni om utomhusvistelsen i arbetslaget/på förskolan? 

Ser du några hinder/svårighet med utomhusvistelsen? 

        Upplever du att ni har förutsättningar för att vistas ut? 

        Om inte, På vilket sätt? Vad saknas?  
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BILAGA 2 

Stockholm 171015 

 

 

Information om examensarbete inom platsens betydelse för lärande 

 

 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. 

Studien kommer att handla om platsens betydelse för lärande. Genom att intervjua förskollärare 

vill vi få en inblick i förskollärares uppfattningar om platsens betydelse för lärande utomhus. 

Hur man använder sig av utevistelsen tillsammans med barnen. Du kommer att få allmänna 

frågor i förväg, men vi hoppas att det blir ett förtroligt samtal mellan oss där vi kan komma in 

på flera olika aspekter på utevistelsen.  Din medverkan i en intervju betyder mycket för oss.   

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er torsdag den 19:e oktober. Vi 

skulle då vilja intervjua dig med hjälp av ljudupptagning och anteckningar. Vi kommer vara två 

personer som deltar i intervjun, varav en av oss kommer att sitta och föra anteckningar då 

intervjun pågår. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 

 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 
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