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Abstract 

The purpose of the study is to look into examples of how education is discribed 

in the outdoor environment ant outdoor-play to promote children´s health and 

body awareness. Through the study I want to see the preschool teacher´s atti-

tudes and experiences with work that promote chidren´s body awareness. The 

study has a phenomenographic approach and have a deep interview technique 

and half-structured interviews. 

The main result of the study is that there are many reasons for having an out-

door education in preschool. The variety of the outdoor environment make a 

difference for possibilities or restraints of outdoor education 

Keywords: Body awareness, environment, health, well-being  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den pedagogiska utelekens betydelse för barns kroppskännedom  Linda Söderkvist 

 

III 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka sätt som undervisning beskrivs i utemiljön 

och uteleken för att främja barns hälsa och kroppskännedom. Studien har en 

fenomenografisk ansats och det har genomförts halvstrukturerade intervjuer 

med fyra förskollärare.  

Huvudresultatet av studien är att det finns många olika sätt att bedriva utom-

huspedagogik i förskolan för att främja barns kroppskännedom. Närmiljön och 

förskolgårdens utformning visade sig ha betydelse för hur barnet kan utforska 

sin kropps möjligheter och begränsningar.  

Nyckelord: Hälsa, kroppskännedom, miljö, välbefinnande 
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Förord 

Jag vill ge ett stort tack till förskollärarna som ställde upp på intervju för den 

här studien. Utan er hade det varit svårt att skriva detta examensarbete! 

  



Den pedagogiska utelekens betydelse för barns kroppskännedom  Linda Söderkvist 

 

V 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................. 2 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................ 3 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT ......................................................................................... 4 

2.1 HÄLSA OCH KROPPSKÄNNEDOM ................................................................................. 4 

2.2 UTOMHUSPEDAGOGIK OCH UTOMHUSLEK .................................................................. 5 

2.3 DEFINITION AV BEGREPPET UNDERVISNING ................................................................ 6 

3 TEORI ........................................................................................................................... 7 

3.1 UTVECKLINGSPEDAGOGIK OCH UTVECKLINGSTEORI .................................................. 7 

3.2 SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET ............................................................................. 7 

3.3 FENOMENOGRAFI ........................................................................................................ 8 

4 METOD ......................................................................................................................... 9 

4.1 METODOLOGISK ANSATS ............................................................................................ 9 

4.2 METODVAL ................................................................................................................. 9 

4.3 VAL AV INFORMANTER ............................................................................................. 11 

4.4 GENOMFÖRANDE ...................................................................................................... 12 

4.5 VALIDITET OCH RELIABILITET .................................................................................. 13 

4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................................... 13 

5 RESULTAT OCH  ANALYS .................................................................................... 15 

5.1 UTOMHUSMILJÖ ........................................................................................................ 15 

5.2 UNDERVISNING ......................................................................................................... 18 

5.3 KROPPSKÄNNEDOM OCH HÄLSA ............................................................................... 19 

5.4 SAMMANFATTNING AV RESULTATET......................................................................... 22 

6 DISKUSSION .............................................................................................................. 24 

6.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................. 24 

6.1.1 Utomhusmiljöns & utomhuspedagogikens betydelse ..................................... 24 

6.1.2 Definition av begreppet undervisning ............................................................ 25 

6.1.3 Kroppskännedom och hälsa ............................................................................ 26 



Den pedagogiska utelekens betydelse för barns kroppskännedom  Linda Söderkvist 

 

VI 

 

6.2 METODDISKUSSION................................................................................................... 28 

REFERENSER ..................................................................................................................... 31 

BILAGOR ............................................................................................................................. 34 



Den pedagogiska utelekens betydelse för barns kroppskännedom.                 Linda Söderkvist 

1 

 

1 INLEDNING  

Det område jag valt att studera är hur uteleken kan bli ett undervisningstillfälle, 

där barnen utvecklar sin kroppskännedom och sin förståelse för hälsa och väl-

befinnande. Det här området är viktigt för professionen därför att utomhusmil-

jön är den del av den pedagogiska verksamhet där barnen rör på sin kropp med 

störst självklarhet. Jag skulle vilja börja med att återkalla ett minne från min 

verksamhetsförlagda utbildning, där förskollärarna genomförde en kompetens-

utvecklingsdag. Fem förskollärare diskuterade sina tankar/förståelse om varför 

de går ut med barnen. Majoriteten av dem sa att de gick ut med barnen för att 

underlätta organiseringen. Det vill säga för att förskollärare skulle kunna lösa 

av varandra och därmed ta ut sina raster. Någon av dem, sa att de går ut vid en 

viss tidpunkt på förmiddagen alternativt eftermiddagen för att det är så de alltid 

har gjort. Det som var intressant med diskussionen var att ingen verkade ha 

funderat över vilka undervisningstillfällen som finns i utemiljön. Efter den 

kompetensutvecklingsdagen blev jag  nyfiken på vilka sätt förskollärarna ar-

betade pedagogiskt medvetet i utemiljön och hur de arbetar för att främja barns 

kännedom om sina kroppar. Det blev intressant att fundera kring hur undervis-

ningen i uteleken kunde bli betydelsefull och få inverkan på hur barnen förstår 

sin egen kropp och lär sig mer om hälsa, miljö och välbefinnande. 

 Ord, rörelse, gester, ljud och så vidare är några kommunikationssätt som an-

vänds i ett barns egen lek eller när de leker tillsammans med andra barn. Sam-

spel mellan barn utvecklas genom leken och tillsammans med andra barn föds 

idéer som gör att leken kan förändras och föras vidare (Utbildningsdeparte-

mentet, 1997).  

Barnens lekar och lärande stannar inte vid lektillfället utan de kan leva vidare 

och utvecklas vid andra tillfällen. Till exempel om barnen leker en springlek 

då kan det vara bra att förskolläraren tar tillfället i akt och uppmuntra barnen 

att röra sig och därmed lär de sig mer om vikten av att röra på sig så som de 
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gör. Det kan bli en lärdom och pedagogens uppmuntran kan förstås som under-

visning, vilken sen kanske hänger med i fortsatt lek och resulterar i att barn 

ökar sin förståelse kring sin kropp och sitt välbefinnande. 

Problemområdet som denna studien fokuserar på är intresset för hur barn kan 

utvecklas genom utomhuspedagogik och undervisning i uteleken samt hur mil-

jöns förutsättningar påverkar.  

 

1.1 Bakgrund 

Läroplanen är det policydokument som varje förskollärare måste arbeta ifrån 

och därför är det intressant att studera vad som kommer fram i detta dokument. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det bland annat att förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för hur viktigt det är att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande samt att alla barn utvecklar sin mo-

torik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Verksamheten ska ge bar-

nen möjlighet att utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld (Skolver-

ket, 2016). ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016, s.9). 

Dessa strävansmål ligger som grund för undervisningens betydelse för utele-

ken. Det finns självklart flera andra strävansmål som kan nås genom undervis-

ning men de som trycker på barnens hälsa, välbefinnande och deras förståelse 

för omvärlden är det som är mest intressant i denna studie. ”Förskollärare ska 

ansvara för att arbetet i barngrupp genomförs så att barnen får stöd och stimu-

lans i sin motoriska utveckling” (Skolverket, 2016, s.11).  

Citatet ovan pekar på vikten av att förskollärare behöver arbeta medvetet för 

att alla barn ska få den stöttning de behöver i sin utveckling av kroppskänne-

dom. Vilket i sin tur kan öka chansen för att fler barn får en känsla för betydel-

sen av hälsa och välbefinnande. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka sätt som undervisning beskrivs i utemiljön 

och uteleken för att främja barns hälsa och kroppskännedom. Genom studien 

vill jag synliggöra förskollärares attityder och erfarenheter kring arbetet som 

främjar barns kroppskännedom.  

Frågeställningar 

➢ Vilken betydelse har utomhusmiljön för den pedagogiska verksam-

heten? 

➢ Hur beskrivs utomhuspedagogik i olika miljöer? 

➢ På vilka sätt beskrivs begreppet undervisning? 

➢ Hur beskrivs undervisning i utemiljön som främjar barns hälsa och 

kroppskännedom? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I forskningsöversikten lyfts forskning som gäller hälsa, kroppskännedom och 

utomhuspedagogik. Relevant forskning kring dessa områden behövs för att 

kunna förstå och förklara hur dessa områden har utforskats tidigare.  

2.1 Hälsa och kroppskännedom 

”Hälsa är ett tillstånd då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt 

och socialt. Det innebär alltså inte bara frånvaro av sjukdom och funktionsned-

sättning utan att man är friskt och mår bra på alla sätt” (Nationalencyklopedin, 

2018). 

Det är viktigt att förstå vad hälsa kan betyda och att det handlar om välmående 

på olika sätt vilket nationalencyklopedins definition på ett tydligt sätt beskri-

ver. Fördelar med utomhuslek är bland annat att det skapar förbättringar i kon-

ditionen, grovmotoriska utvecklingen, koncentrationen och synen för barnen 

samt främjar den kognitiva utvecklingen och självförtroendet (Cooper, 2015).  

Närhet till natur i allmänhet och möjlighet till friluftsliv ses som viktiga 

aspekter på människors levnadsmiljö vilket ytterligare är en fördel med utom-

husvistelsen och leken menar De Vries, Verheij, Groenewegen och 

Spreeuwenberg (2003).  Tills helt nyligen fanns det inga tydliga empiristiskt 

bevis för att närhet till grönområde var relaterat till allmänhetens hälsa men De 

Vries (m.fl.) (2013) har visat detta. Människor som vistas i grönområden rap-

porteras ha färre symptom på sjukdomar och upplever en bättre hälsa samt en 

bättre mental hälsa enligt denna studie. 

God motorik har betydelse för elevers koncentrationsförmåga och att de barn 

som har motoriska brister visar ofta koncentrationssvårigheter skriver Ericsson 

(2003). Ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning har betydelse när det 

gäller elevers motoriska utveckling och hur de presterar i skolan (Ibid).  

Fördelar i motorik och rörelse har också framkommit i en studie av Hedlund 

(2014). I denna studie framkommer att med en medveten kroppskännedom och 

lämpliga rörelser kan människan påverka sin egen hälsa.  
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2.2 Utomhuspedagogik och utomhuslek 

Termen [utomhuspedagogik] introducerades under tidigt 1990-tal och 

kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk bildningstradition som 

ser kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan au-

tentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i 

form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och kulturland-

skap, där eleven vistas större delen av undervisningstiden. Undervis-

ningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala miljöer, och 

genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse 

framhålls ofta de positiva effekterna för elevernas hälsa (Nationalen-

cyklopedin, 2018).  

Utomhuspedagogiken tillåter oss att se hur vi är knutna till miljön runt om oss 

på olika sätt enligt Szczepanski (2014), vilket stämmer väl överens med citatet 

ovan ur nationalencyklopedin. Om vi inser att vi är en del av den miljön som 

påverkar våran förståelse kanske alla beslut som tas blir ett resultat av ett lä-

rande, där vi kan bli benägna att se våran relation till naturen och kunna hamna 

i ett reflekterat platssammanhang (Szczepanski, 2014). Det relaterar till de frå-

gor och beslut om klimatet, biologisk mångfald samt föroreningar som kan få 

konsekvenser för hälsa och välbefinnande (Ibid).  

I en studie om lärares uppfattningar kring utomhuspedagogik, skriver 

Szczepanski och Dahlgren (2011) att alla respondenter trycker på vikten av 

autenticitet. Det vill säga vikten av upplevelser av fenomen i sin rätta miljö, 

där kroppen, materien och naturen blir till direkta objekt för lärandet (Ibid). 

Studien visar att lärarnas uppfattning om lärande och undervisning i utemiljön 

och dess fördelar kan identifierats och kopplats till bland annat ökad autentici-

tet, utnyttjande av sinnesförnimmelser samt ökad social gemenskap (Ibid).  

Maynard och Waters (2007) beskriver precis som Ericsson (2003) och Hed-

lund (2014) att barn som utvecklar sin motorik och koordinationsförmåga och 

utvecklar sin kreativitet blir mer hälsosamma. Det Maynard och Waters tillför 

med sin studie är att det är utomhusleken som ger barn möjlighet till att ut-

veckla sitt självförtroende, sin motorik, koordinationsförmåga och sin kreati-

vitet i leken samt gör att de blir hälsosammare (2007). Maynard och Waters 

gjorde en undersökning med flera lärare som berättade att de oftast går ut när 

det är bra väder (2007). Vidare när de ska ha aktiviteter så gör de samma slags 
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uppgifter och använder samma pedagogiska tillvägagångsätt som de har inom-

hus (Ibid). När verksamheten flyttas ut så var de sällan i skogsmiljön utan ofta 

bara på skolgården (Ibid). 

Utemiljön är en lärandemiljö där barns lek och rörelse är kopplade till varandra 

så att varje rörelse blir lek och leken blir rörelse (Björklund, 2005). Forsk-

ningen har visat att miljön påverkar hur barns motorik utvecklas (Ericsson, 

Grahn & Skärbäck, 2009). En rymlig och naturrik förskolgård ger barnen möj-

lighet att utveckla bättre balans, styrka, koordination och koncentrationsför-

måga i jämförelse med barn som har en liten, trång förskolgård med få grön-

områden (ibid). Utomhusvistelse ger möjlighet till att utveckla ett medvetande 

om omgivningen, detta skapar förutsättningar för barnen att få en förståelse för 

att arten människan är en del av naturen som helhet (Ericsson, Grahn & Skär-

bäck, 2009) Det krävs att alla kroppens funktioner samspelar, det vill säga sin-

nen, motoriken, känslorna och de kognitiva funktionerna för att nå denna med-

vetenhet (Ibid). Naturmiljöer är ett bra sätt att kunna skapa en lugn utemiljö 

där så hela systemet kan få vila. Naturmiljöns intryck är mjuka och stimulerar 

våra sinnen, motorik, känslor och ett medvetet tänk på grönska behövs inte för 

att få en positiv reaktion (Ibid). 

2.3 Definition av begreppet undervisning 

I skollagen definieras begreppet undervisning som ”sådana målstyrda proces-

ser som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (Svensk 

författningssamling, 2010:800). Undervisning är enligt Marton och Booth 

(2000) en handling vars avsikt är att göra en förändring hos en individ. För-

ändringen är inte är tillfällig utan den fortgår tills förändringen har uppnåtts 

(Ibid). 
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3 TEORI 

Det finns olika teorier som kan användas för att analysera, förklara och förstå 

pedagogiskt arbete och lärande när det gäller pedagogers arbete med att skapa 

förutsättningar för att barn skall utveckla sin kroppskännedom och förstå bety-

delsen av hälsa och välbefinnande. Nedan kommer tre olika perspektiv på lä-

rande att beskrivas vilka alla kan knytas till det konstruktivistiska sättet att för-

stå världen. Utvecklingsteori och det sociokulturella perspektivet knyts sam-

man metodologiskt inom den fenomenografiska ansatsen. Dessa teorier är det 

som denna studie stödjer sig på. 

 

3.1 Utvecklingspedagogik och utvecklingsteori 

Under beteckningen utvecklingspedagogik tolkar Jensen (2013) hur Ingrid 

Pramling Samuelsson menar att lärande sker, vilket sker genom erfarenheter, 

upplevelser samt genom att vara med om händelser. Det finns tre underkate-

gorier kring hur vi lär oss genom erfarenheter. Första kategorin är att vi lär oss 

genom att vi gör eller utför något. Den andra är att vi lär oss genom att obser-

vera och lyssna och den tredje innebär att vi lär oss genom att tänka (Ibid). 

Barn är meningsskapande människor som försöker förstå sin omvärld, vilket 

är en annan central aspekt av Lev S. Vygotskijs utvecklingsteori. Utvecklings-

teorin beskriver barns aktuella utvecklingsnivå som är den nivå som barnet kan 

göra utan att behöva stöd från varken annat barn eller en annan vuxen (Jensen, 

2013). 

3.2 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet på hälsa menar att människan är en handlande 

och meningsskapande art som både lever samt utvecklas i ett meningssamman-

hang som är historisk och sociokulturell (Rosberg, 2000). Sociokulturella per-

spektivet utifrån Lev S. Vygotskij visar på hur mänsklig utveckling och det 
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sociala, historiska samt kulturella sammanhanget har en nära relation (Svens-

son, 2009). Tanken med det sociokulturella perspektivet är att vi människor 

samspelar med varandra och vår omgivning, allt lärande sker genom interakt-

ion (Säljö, 2014). Medierat lärande är ett av Vygotskijs begrepp, vilket betyder 

att pedagogen för över strategier för lärande till barnet som sedan använder det 

i ett annat sammanhang (Kroksmark, 2011). Läraren bör samtala med och in-

spirera samt få barnet att fundera ut lösningar till kritiska frågeställningar ef-

tersom att läraren är i den aktuella kunskapsnivån (Maltén, 1997).  

3.3 Fenomenografi    

Fenomenografin bedriver framförallt studier av uppfattningar, det vill säga 

tankeinnehåll, med utgångspunkt i dessas omedelbara individuella tanke-

mässiga sammanhang inom ramen för lärande och utbildning. Uppfattningar 

konstitueras i mötet mellan subjekt och objekt som en intern relation och 

utvecklingen av språkanvändningens funktion är direkt avhängigt hur detta 

möte utvecklas (Hedlund, 2014). 

I ovanstående citat beskriver Hedlund fenomenografin på ett översiktligt sätt. 

Fenomenografin handlar om att avslöja de kvalitativa skilda sätten i att förstå 

sig på olika fenomen (Marton & Booth, 2000). De olika sätt människor erfar 

fenomen i sina världar är av intresse i en fenomenografisk studie (ibid). Vari-

ationerna i erfarenheterna tolkas och skildras i olika beskrivningskategorier. 

Beskrivningskategorierna bör tydligt förhålla sig till studiens fenomen och de 

måste ha en logisk relation vilket innebär att det bör vara så få kategorier som 

möjligt (ibid). Under datainsamlingen vill forskaren belysa informanternas sätt 

att förstå sig på fenomenet i fråga. Under studiens gång lär sig forskaren om 

fenomenet på olika sätt och informanten får reflektera över sitt erfarande i ett  

”meta-medvetande” tillstånd. Ett sådant meta-medvetande tillstånd innebär att 

informanten blir medveten om sitt medvetande om någonting (Marton & 

Booth, 2000).   
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4 METOD 

I följande kapitel presenterar och motiverar jag mitt val av metod och urval i 

studien samt presenterar genomförandet och de forskningsetiska aspekterna. 

4.1 Metodologisk ansats 

Den metodologiska ansatsen jag använder mig av är fenomenografi. En meto-

dansats som är utvecklad för att analysera data från varje individ där data är 

insamlad genom halvstrukturerade intervjuer. Fenomenografi är ett bra val för 

att kunna beskriva och analysera människors tankar om fenomen i deras om-

värld. Fokus ligger på variation mellan människors olika sätt att uppfatta och 

förstå omvärlden än på deras likheter (Dahlgren & Johansson, 2015).  

 

4.2 Metodval 

Den metod jag använder mig av för att samla in data till arbetet är kvalitativa 

intervjuer, djupintervjuer (Bryman, 2011). I intervjuerna ställs öppna frågor 

och utifrån de svar jag får från informanterna så ställs det följdfrågor. Intervju-

erna spelas in så att jag kan gå tillbaka, analysera och skriva ned det som sägs. 

Jag väljer intervju som metod för att få syn på förskollärares attityder och er-

farenheter kring arbetet som främjar barns kroppskännedom. 

Kvalitativa intervjuer är en flexibel metod som ger fylliga och detaljerade be-

skrivningar och de flesta informanter känner sig bekväma i intervjuerna så 

länge temat inte är känsligt eller märkligt. Intervjuer är vanligtvis som en slags 

dialog där den som intervjuar spelar in samtalet för att sedan transkribera 

materialet som sedan analyseras (Christofferson & Johannessen, 2015). Fors-

karen kan även skräddarsy sina intervjuer så det passar informantens situation 

och genom öppna frågor kan man få veta om händelser eller situationer som 

har inträffat i dennes liv (Ibid). När en intervju är färdig är det viktigt att fors-

karen sätter sig ned så snart som möjligt och transkriberar inspelningar och 

även skriver ned informantens uttryck som är relevanta för undersökningen 
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medans det fortfarande är färskt. När forskaren ska transkribera behöver hen 

skriva ned hela avsnitt, nyckelord eller meningar för att kunna citera ordagrant 

om vad som sades på intervjun. Och till sist ska all insamlad data skyddas så 

att inga obehöriga får tillgång till varken anteckningar eller filer (Ibid).  

Målet med en djupintervju är att skapa ett relativt fritt samtal kring det ämnet 

som forskaren har bestämt att det ska handla om (Tjora, 2012). Under en dju-

pintervju används öppna frågor som gör att informanten får möjlighet att gå på 

djupet i det som hen har att berätta (Ibid). Avvikelser som leder till andra teman 

eller moment tillåts i intervjun, då de kan visa sig vara viktiga för informanten 

och därmed vara relevanta för studien. Djupintervju är något som används när 

åsikter, attityder och erfarenheter ska studeras, kort sagt är vi ute efter infor-

mantens livsvärld eller utsiktspunkt kring ämnet (Ibid). En kvalitativ djupin-

tervju kan alltså göra det möjligt för mig att, genom informanternas svar, få se 

ämnet ur olika perspektiv (ibid). Det är dock viktigt att jag snabbt skapar en 

tillitsfull relation för att få en så djup intervju som möjligt. Genom att skapa en 

avslappnad stämning och ha en vid tidsram kan forskaren få informanten att 

reflektera kring sina egen erfarenheter och uppfattningar kring frågorna (ibid). 

Djupintervjuer kan utformas mer eller mindre strukturerat vilket betyder att 

frågor ställs på ett likartat sätt till alla informanter för att inte förlora fokus på 

innehållet under intervjun (Gilham, 2008). Informanterna leds vidare i en halv-

strukturerad intervjun med hjälp av följdfrågor om det inte spontant tas upp av 

informanten. Halvstrukturerad intervju kan hävdas som den viktigaste sortens 

forskningsintervju eftersom det finns en flexibilitet som balanseras med struk-

tur. Den sortens intervju tar tid då det är en hel del förberedelser innan samt att 

det krävs en högre nivå av analys, tolkning och presentation av datain-

samlingen (Gillham, 2008). Genom en halvstrukturerad intervju försöker fors-

karen att förstå samt erhålla den levda vardagsvärlden ur informantens per-

spektiv och tolkningar hos de beskrivna fenomenen. Den liknar ett vardags-

samtal men har ett syfte och tekniken är halvstrukturerad, vilket innebär att den 

varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Kvale & Brink-

mann, 2009). Eftersom intervjuerna i studien är halvstrukturerade kunde inter-

vjun drivas framåt genom följdfrågorna men att det fanns en flexibilitet för att 
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kunna sticka ut i några sidospår som till och med gav mer relevant information 

om mitt ämne.  

 

4.3 Val av informanter 

I börja av arbetet funderade jag på vilken förskola och förskolechef jag skulle 

kontakta för att nå förskollärare att intervjua. Valet av att intervjua förskollä-

rare var givet från början eftersom de arbetar med barnen till vardags samt att 

de har kunskap och erfarenheter av förskolans verksamhet. Jag gick in på en 

kommunal hemsida i mellan Sverige och valde att ta kontakt med två olika 

förskolechefer med olika skolområden. Det var ett medvetet val då förskolorna 

hade olika förutsättningar på förskolgårdens miljöer och jag ville se om det 

fanns någon skillnad i utomhuspedagogiken. De två förskolecheferna fick var 

sitt informationsbrev (se bilaga 1) där jag beskrev mitt forskningsområde, hur 

många förskollärare jag vill få kontakt med samt de etiska överväganden som 

tagits hänsyn till. En förskolechef hörde av sig och skickade kontaktuppgifter 

till de förskollärarna som var intresserade av att ställa upp. Dessa intervjuer 

gav ett material som väl besvarade studiens syfte och forskningsfrågor. Den 

ena förskolläraren har erfarenhet av olika miljöer på förskolgårdar vilket skap-

ade möjligheter för hen att jämföra erfarenheter från olika miljöer. Så små-

ningom hörde den andra förskolechefen av sig med kontaktuppgifter till två 

intresserade förskollärare men det fanns inte utrymme inom studiens tidsram 

att fullfölja dessa intervjuer.  

Efter ett par veckor såg jag att studien behövde fler intervjuer med förskollä-

rare för att kunna se en bredare variation på ämnet. Tanken var att först gå till 

de förskollärare jag avstod att intervjua men jag befann mig i södra Sverige 

och passade på att kontakta ytterligare en förskolechef för att få tag på två nya 

förskollärare att intervjua. 

Förskollärarna som intervjuades i studien har de fiktiva namnen Petra, Stina, 

Anna och Sara. Att deras namn är fiktiva är för att kunna anonymisera dem i 

studien. Det som gjorde dessa personer intressanta var att de arbetade med barn 
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i olika åldrar. Detta gav en bredd i utgångläget för den studerade verksamheten.  

Petra har arbetat som examinerad förskollärare i 28 år och är på en äldre av-

delning (3-5år). Stina har jobbat som examinerad förskollärare i 3 år och är på 

en yngre avdelning (1-3år). Anna och Sara jobbar på samma avdelning som är 

för äldre barn. Anna har arbetat som examinerad förskollärare i 8 år och Sara i 

5 år.  

 

4.4 Genomförande 

Förskollärarna kontaktades genom ett telefonsamtal och tillsammans bestämde 

vi tid och datum för intervju. Vi bestämde att 45 minuter var en bra maxtid då 

det inte var för kort eller för lång för att det skulle kunna gå ihop med verk-

samheten. I förskolor är tiden en bristvara och för att få förskollärare att reflek-

tera över sina svar och vad de har att berätta så är det nödvändigt att det finns 

gott om tid (Löfgren, 2014). Efter samtalet fick de ett informationsbrev om 

forskningsområdet, uppskattning om hur lång tid intervjun kommer att ta (se 

bilaga 1), vilket var detsamma som vi tillsammans kom överens om samt de 

etiska överväganden som tagits hänsyn till.  

Jag kom till förskolan när förskollärna och barngrupperna var på väg ut. Infor-

manten hjälper sina kollegor men avbryter när hen fick se mig och visar sedan 

vägen upp till ett samtalsrum. Informanten och jag satte oss mitt emot varandra 

vid ett bord. Innan intervjun började blev informanten tillfrågad om det är okej 

att samtalet spelades in och det godkände hon. Efter intervjun tackade vi 

varandra och informanten går ut ur rummet. En stund senare kom informant nr 

2 in och även hen fick frågan om det är okej att intervjun spelades in, vilket 

hon godkände. När intervjun var färdig tackade även vi varandra och informant 

nr 2 följde mig ned från samtalsrummet. 

Några veckor senare kontaktades en förskolechef i södra Sverige för att nå två 

förskollärare för ytterligare intervjuer. Förskolechefen och förskollärarna fick 

var sitt informationsbrev och där efter bestämdes tid och datum för intervju-

erna. Informanterna intervjuades en och en där de båda godkände att samtalet 



Den pedagogiska utelekens betydelse för barns kroppskännedom.                 Linda Söderkvist 

13 

 

spelades in. När båda intervjuerna var färdiga tackade jag informanterna för 

tiden de gav mig. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet pekar på lämpligheten i metoden som har använts för att ge tillför-

litlig data. Metoden som valdes för att samla in material var intervju. Frågor 

som kan ställas avseende intervju som metod är: om frågorna som intervjuaren 

ställde var välformulerade och tog upp de alla viktiga aspekterna av frågeställ-

ningarna och knöt an till syftet eller om vissa frågor varit svåra att förstå eller 

till och med saknas? (Johansson & Svedner, 2010). Intervju som metod i stu-

dien var ett bra val. Informanterna förstod intervjufrågorna och gav svar som 

visar variation på fenomenet.  

Validitet är när man diskuterar värdet av datan för resultatet. Det vill säga om 

undersökningen, den insamlade datan, kan ge en trovärdig bild av fenomenet 

som studerats (Johansson & Svedner, 2010). Studiens syfte är att ge exempel 

på hur pedagoger beskriver arbetet med utemiljön och utomhuspedagogik för 

att skapa förutsättningar för barns kroppskännedom och förståelse av vikten av 

hälsa. Petras och Stinas svar på studiens intervjufrågor gav en varierad syn på 

miljöns påverkan hur utomhuspedagogik kan bedrivas. Undersökningen ger 

inte en full trovärdig bild på hur förskollärare förhåller sig till arbetet kring 

hälsa, välbefinnande och kroppskännedom eftersom det endast är fyra förskol-

lärare som har intervjuats. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar om frågor som omfattar om relationen mellan forsk-

ning och etik, om etiska krav på forskaren samt på forskningens inriktning och 

genomförande. Frågor som också tas upp är de som rör om hur informanterna 

får behandlas och hur de ska skyddas från skador eller kränkningar i samband 
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med medverkandet i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). De etiska princi-

perna forskaren bör ta hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Innan intervjuerna 

skickades ett informationsbrev ut till de berörda med information om under-

sökningen, att informanternas deltagande är frivilligt och att de kan avsluta 

intervjun när de vill (informationskravet). Det är viktigt att vara noggrann med 

att informanterna vet att de får dra sig ur när de vill och att allt som sägs tas 

hand om på ett säkert sätt, eftersom att det skapar en tillitsfull relation. Bryman 

(2011) menar att det är viktigt att forskaren och informanten får den tillitsfulla 

relationen, en relation vi behöver skapa snabbt, så att hen är villig att bli inter-

vjuad. Är inte relationen bra kan det riskera att informanten tackar ja först men 

ändrar sig snabbt och kan avbryta intervjun.  

I informationsbrevet står det även att alla uppgifter om personerna som ingår i 

undersökningen kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet och 

allt som spelas in samt skrivs ned raderas efter undersökningen avslutas (kon-

fidentialitetskravet). Jag informerar även om att alla uppgifter som samlas in 

under intervjun endast används i undersökningssyfte (Nyttjandekravet). Ef-

tersom förskollärarna gör intervjun under arbetstid måste jag få samtycke från 

förskolechefen och där efter få samtycke om deltagande från informanterna 

själva (Samtyckeskravet), vilket jag fick både skriftligt samt muntligt (Bry-

man, 2011).  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel kommer den insamlade datan från intervjuerna presenteras 

och analyseras fenomenografiskt för att kunna svara på studiens syfte som är 

att undersöka sätt som undervisning beskrivs i utemiljön och uteleken för att 

främja barns hälsa och kroppskännedom.  

 Inom fenomenografin väljs särskilda aspekter ut inom fenomenet och i resul-

tatet identifierar kvalitativa skilda sätt på hur fenomenet har erfarits men att 

det finns en variation i de olika sätt fenomenet kan förstås genom att de kom-

mer till uttryck i erfarenheterna (Marton & Booth, 2000).  

Den insamlade datan från intervjuerna delas upp i kategorier och i varje kate-

gori analyseras det informanterna har delat med sig. Genom studien och infor-

manternas svar vill jag synliggöra förskollärares attityder och erfarenheter 

kring arbetet som främjar barns kroppskännedom. 

 

5.1 Utomhusmiljö 

Stadsmiljö med begränsad naturmiljö 

Petra berättade om utomhusmiljöns betydelse för barns kroppskännedom. In-

nan hon började arbeta på sin nuvarande förskola var hon på en förskola som 

ligger mitt inne i en stadsmiljö, vars förskolgård är en allmän stadspark. Förs-

kollärarna i den förskola som ligger i en stadsmiljö arrangerade bussresor till 

den närmsta skogen för att barnen skulle få komma ut till naturen. Där fick 

barnen träna på sin motorik och njuta av allt som skogen kunde ge dem. Petra 

kunde se att det skapades en sann rörelseglädje när de var i skogen eftersom 

det skapades aktiviteter som inte deras förskolgård kunde erbjuda. Ibland tog 

de med sig mat till skogen som de kunde tillaga men det blev ett stort projekt 

att få med all packning och hela barngruppen på bussen. Hon berättade även 

att förskolan har en kolonilott som de åker till. Genom att barnen fick sköta om 

en trädgård resulterade det till att det blev mycket rörelse även där. Förskolans 
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lilla gård ställde stora utmaningar till pedagogerna eftersom det var fyra avdel-

ningar, två yngre och två äldre avdelningar, som delade på utrymmet. Gården 

skulle stimulera de yngsta samt de äldsta barnens behov, vilket inte är så lätt 

enligt Petra. Hon trycker även på säkerhetsaspekten på den lilla gården ef-

tersom de äldre barnen cyklar hej vilt och det fick pedagogerna fundera på hur 

de skulle lösa. Lösningen blev att de målade upp cykelleder som ledde bort 

cyklarna från de ställena det alltid uppstod krockar.  

För att förskollärarna ska kunna utveckla gården så gott de kunde valde de att 

ta dit material som gör så att barnen kan förändra sin miljö själva. Petra menar 

att barn vill kunna göra en förändring, en dyr klätterställning kan se fantastisk 

ut enligt en vuxen person men den kanske inte är lika givande för barnen. Barn 

vill kunna lägga till och ta bort för att ändra och utveckla deras lek. Istället för 

att köpa den dyra klätterställningen valde förskollärarna att samla in rekvisita 

till barnens lek, till exempel stockar och träplankor. Eftersom det är en allmän 

park också kunde förskollärarna bara hoppas på att det insamlade materialet 

fick ligga kvar. Kommunen har också en stor inverkan på gården och en gång 

hade de minskat sandlådan drastiskt. Petra menar att de inte har så mycket att 

säga till om när kommunen vill ändra någonting i miljön, men efter minsk-

ningen av sandlådan sa förskollärarna ifrån. Kommunen lyssnade på deras kla-

gomål och sandlådan blev större än vad den var från början. Förskolläraren 

Stina menar att en förskola med endast asfalterad utegård, kanske behöver mer 

kreativa pedagoger som kan utmana barnen än vad en förskola som redan har 

närliggande naturområde behöver. 

Förskolan där Anna och Sara arbetar ligger vid en skola och därför delar de 

gård med skolbarnen. Anna menar att det är svårt att göra miljön lämplig för 

förskolebarnen och att de gärna vill hänga ut pyssel på gården men att det då 

inte skulle få sitta kvar. Sara anser att skolgårdens miljö och utformning be-

gränsar utomhuspedagogiken. 

Skogsmiljö med större motoriska förutsättningar 

Petra och Stina arbetar på en förskola som har närliggande skog, en stor för-

skolgård samt en närliggande och skogrik park. Förskolans avdelningar är ute 
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i skogen varje vecka i olika gruppkonstellationer. Även den här förskolan äter 

i skogen, minst en gång i månaden. Petra tycker att det är så fantastiskt härligt 

att komma ut i skogen eftersom hon märker att barnen tar med sig så mycket 

där ifrån.  

Stina tycker att de har förutsättningar för att barnen ska kunna röra på sig or-

dentligt. Skogen bredvid förskolan samt gården har obalanserad terräng vilket 

bidrar till att barnen utvecklar sin motorik när de går eller klättrar där. Hon 

berättar att de är ute varje dag, i nästan alla väder men tycker att deras utevis-

telse kan begränsas när det är riktigt kallt under vintern. När det är runt 15 

minus grader så går de inte ut med de allra yngsta barnen eftersom det bara 

skulle göra mer skada än nytta. Utöver kylan ser hon inga hinder kring deras 

utomhuspedagogik och berättar att de är ute både förmiddagar och eftermid-

dagar. Petra tycker att säkerhetsaspekten i deras utemiljö kan bli ett hinder men 

menar att det är nödvändigt på samma gång. Förskolan har en säker miljö för 

barnen men saker kan hända ändå. Och det är den rädslan som finns för att ett 

barn ska skada sig när barnet leker som kan hindra eller stå i vägen för lärandet 

i uteleken. 

Förskolan där Anna och Sara arbetar på ligger ute på landsbygden och i när-

heten av en skog. Sara berättar att skogen är en stor möjlighet för barnen att 

tänka på var de har sina kroppsdelar genom att gå i det ojämna skogsunderlaget 

och klättra upp på nedfallna träd. Hon tycker att det finns så mycket gratis 

material ute i skogen och en naturlig hinderbana. Luften och allt runtomkring 

i naturen tar energi från barnen på ett helt annat sätt än vad det gör inomhus. 

Analys av kategorin utomhusmiljö 

Utemiljön beskrivs ha stor betydelse för hur utomhuspedagogiken kan bedri-

vas. En förskola i stadsmiljö tvingar pedagogerna att tänka mer utanför boxen 

för att kunna ge barnen den naturliga miljö de kan behöva för att utvecklas 

motoriskt och därmed få en förståelse för sin kropps möjligheter och begräns-

ningar. Barnen har behov av att kunna förändra sin miljö utomhus och att det 

inte finns så stora möjlighet till detta i en stadsmiljö. Det nämns också att as-
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falterade förskolgårdar med brist på grönområden inte ger barnen samma för-

utsättningar för kroppskännedom, hälsa och välbefinnande som naturnära för-

skolor. Barnens ålder har ingen betydelse för hur definitionen i vikten av ett 

medvetet tankesätt kring det pedagogiska arbetet i utomhusmiljön.  

Det som informanterna har gemensamt är att alla fyra ser vikten av utomhus-

miljön för att barnen ska kunna utveckla sin förståelse för kroppskännedom 

och hälsa. Kommunen har stor inverkan på vilka förutsättningar för utom-

huspedagogik förskolorna kan ha, speciellt för de förskolor som inte har så 

mycket naturrik närmiljöer. Däremot finns det en risk att förskolor som har 

mycket natur runt omkring sig kanske tar det förgivet. Naturen finns där och 

barnen leker där bland stockar och stenar men att det kanske stannar där istället 

för att göra ett lärande av leken.  

Men hur kan förskollärare bedriva utomhuspedagogik om förskolan har be-

gränsad förskolegård? Om det inte går att få hjälp av kommunen så behöver 

förskollärare vara kreativa, som Petra menar, att ta dit material för att kunna 

göra en förändring på den begränsade förskolegården.  

 

5.2 Undervisning 

Begreppet undervisning, är enligt Petras tolkning, en målstyrd process där för-

skollärarna vet vad de vill lära ut till barnen. En målstyrd läroprocess kan vara 

i stunden där du ser var barnet befinner sig och där efter att kunna höja ribban 

ett steg för att barnet ska utvecklas. Det innebär alltså inte att det behövs en 

planerad lektion, samling eller aktivitet eftersom det är, enligt Petra, inte det 

bästa lärotillfället. Petra fortsätter berätta att så länge en förskollärare har med-

vetna tankar i sin grundplanering utifrån förskolans läroplan så är det en under-

visning som planeras och utförs.  

Stina tolkar begreppet undervisning som något vi gör hela tiden i vardagen på 

förskolan och är ett förhållningssätt. I hennes arbetslag tänker de hela tiden på 

lärande när de är med barnen i leken, den fria leken, planerade aktiviteter, vid 
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måltiderna och vid i deras rutiner. Det är ett tänk som förskollärare har när de 

bland annat planerar sina aktiviteter. 

Anna menar att undervisning är något som förskolläraren har planerat i verk-

samheten utifrån olika perspektiv på vad som ska läras ut. Lärandet kan ses 

hela dagen men en undervisning är en planerad samling eller verksamhet där 

det finns en tanke bakom allt. Sara tycker samma som Anna och tillägger att 

undervisning är ett slags samtal med barnen om ett ämne som förskolläraren 

vill att barnet ska lära sig och utforska om. 

Analys av kategorin undervisning 

Petra och Stina uttrycker sig olika i var de ser undervisning men både två me-

nar att alla aktiviteter och miljöer som tillfälle för undervisning. De har ett 

medvetet tankesätt på hur undervisning kan bedrivas, även om det är en plane-

rad aktivitet eller en spontan lek av barnen. Anna och Sara säger likadant som 

Petra och Stina men lägger till att lärandet kan ses under hela dagen men att 

det som är undervisning är det som är planerat av förskolläraren.  

Informanternas sätt att förstå sig på begreppet undervisning är något jag kan 

hålla med om. Det finns olika sätt att bedriva undervisning eftersom undervis-

ning leder till lärande och lärande kan ske i allt barnen gör. Så länge aktivite-

terna, miljöerna, tillfällena och förskollärarna finns där och stöttar till lärande, 

då blir det en undervisning.  

 

5.3 Kroppskännedom och hälsa 

Arbetet med barnens förståelse för sin egen kropp är något som är centralt och 

pågår hela tiden på Petras avdelning. Det medvetna tankesättet kring arbetet 

med att främja barnens kroppskännedom går igenom allting i vad barnen gör. 

Barnen utvecklar sin motorik hela tiden och är oftast fysiska, vilket leder till 

att de vill testa sina förmågor. Då behöver förskollärarna ha en variation och 

en spännvidd i sin planering för att kunna möta barnen där dem är. Petra menar 

att det finns så många olika sätt att arbeta för kroppskännedomen och på hennes 
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avdelning har de byggt rörelsebanor som är inspirerat från ett populärt barn-

program. Ett exempel på en del av rörelsebanan var att barnen skulle ta sig 

genom ett nät av trådar och de barnen som inte var med hejade på sina kamra-

ter, vilket stärkte lagandan i gruppen. Alla banor som gjordes kopplades ihop 

med barnens världar och intressen och skapade en rörelseglädje. Barngruppen 

har även behov av att mäta sig med varandra, både kroppsligt och styrka. Det 

kan Petra se i barnens lekar och tolkar det som att de vill testa sin förmåga mot 

varandra. Hon tar vara på mätningsintresset genom att barnen får brottas med 

varandra på en madrass med en närvarande vuxen. Tillsammans med barnen 

har förskollärarna bestämt regler på vad de får och inte får göra och att de ska 

säga till när något inte känns okej. För att komplettera brottningsaktiviteten 

med något lugnare, arbetar Petra medvetet med massagestunder. Hon märker 

att barnen besvarar bra på det och tänker att det kan bidra till kroppskännedom 

samt respekt för andras kroppar.  

Stina arbetssätt för att främja kroppskännedomen hos de yngre barnen är att 

benämna kroppsdelar och vad de kan göra med sin kropp, till exempel klättra 

och rulla. Barnen utvecklas olika och har olika förutsättningar men hon menar 

att det är förskollärarnas uppdrag att uppmuntra barnen till att utmana sig själva 

motoriskt, att leka och röra på sig. Till exempel säger Stina att ”om det är bara 

från att balansera runt sandlådekanten, om det är att klättra upp för klätterställ-

ningen, ja utmana dem helt enkelt”.  

Petra har även erfarenheter av att jobba med materialet ”Stopp! Min kropp!”, 

en handbok om kroppen och gränser. Barnen får alltså lära sig att dra gränser 

för sin egen kropp och lära sig hur man behandlar varandra. Det tycker hon är 

ett bra arbetssätt när det uppstår konflikter mellan barnen så att de får en för-

ståelse att värna om varandra, både kroppsligt och hur de uttrycker sig. Petra 

anser att detta är ett arbetssätt som pågår hela tiden men kan även vara ett större 

värdegrunds- och likabehandlingsarbete eller något som behövs för att stärka 

en mindre barngrupp. Kroppskännedom är enligt Petra en blandning av rörelse, 

måltider och det själsliga, alltså barns trivsel i gruppen för att kunna utvecklas 

individuellt.  
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Kroppskännedom är enligt Anna och Sara en medvetenhet om vad kroppsde-

larna heter, hantering av armar, ben och lärdom om vad kroppen och en själv 

mår bra av samt att veta vad som behövs för att kunna ta sig framåt. 

Hälsa är inte bara god fysik. 

Både Petra och Stina anser att hälsa är mer än bara det fysiska. Hälsa är även, 

enligt dem, psykiskt, goda relationer till andra individer, grupp dynamik, goda 

relationer till maten och förståelse för matens betydelse. Petra berättar att under 

måltiderna på förskolan samtalar de kring maten. Bland annat om hur maten 

smakar, att all mat inte passar allas smak samt att matens nödvändighet för 

kroppen. Hon har medvetet planerat barnens placeringar runt borden för att 

barnen ska kunna inspirera varandra till att våga pröva nya smaker och för att 

skapa en matglädje. ”Har man några som sitter och säger mums, det här provar 

vi då är det mycket lättare att få med de andra och våga smaka till exempel. 

Och oftast så kan det bli ja men det här var ju rätt gott ändå, jag tar lite mer 

eller nej det där passar inte min smak, ja då får det vara” berättar Petra.  

Anna tycker att hälsa är när man mår bra. Att göra saker för att må bra är också 

definitionen av hälsa. Men hälsa kan också vara psykiskt enligt Anna och hon 

nämner KASAM (känsla av sammanhang) som betyder att man har en förstå-

else för varför en gör saker för att må bra. Anna berättar från egen erfarenheter 

att barnet behöver lära sig och gör saker för sin egna skull, för att må bra, inte 

för att göra förskolläraren eller föräldern glad. Anna fortsätter med att berätta 

om ett barn inte ser något värde i att göra en viss aktivitet så kommer barnet 

troligtvis inte vilja utföra aktiviteten. Men ser barnet att något blir roligt och 

att hen lär sig något samt ser sammanhanget, då mår barnet gott.  

Sara tycker att begreppet hälsa är ett stort begrepp. Hon trycker på att energi 

är något som behövs för att barnet ska orka dagen, kunna ta in information och 

orka utforska. God hälsa är viktigt att ha menar hon.  

Analys av kategorin kroppskännedom och hälsa 

Förskollärarna arbetar medvetet för att främja barns kännedom om sin egen 

kropp och hälsa. Petra som arbetar på en äldre avdelning märker av barnens 
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behov av att få röra på sig, utforska sin kropp och sin styrka samt planerar 

aktiviteter som tillgodoser behoven utifrån barnens intressen. Stina som är på 

yngre avdelningen har samma tänk men ser hur de mindre barnen har större 

behov av att träna på sin motorik och benämna kroppsdelar för att de skaffar 

sig en grundlig kännedom om sin kropp. Anna och Sara tänker ungefär likadant 

kring begreppet kroppskännedom.  

Petra och Stina förklarar begreppet hälsa på olika sätt, den ena mer utförligare 

än den andra, men menar samma sak. Hälsa för de båda är inte bara fysisk, de 

tycker att hälsa är även psykiskt men också matens betydelse och relationerna 

mellan individer. Anna och Sara lägger till förklaring för hälsa och menar att 

det är viktig med god hälsa. Barnet behöver orka lära sig, utforska och samla 

på sig information och fakta under dagen samt att leka, vilket hen kan genom 

att ha en god hälsa. 

Informanternas tolkningar kring begreppet hälsa och vad hälsa är, är något jag 

kan hålla med dem om. Hälsa är all slags välmående. Det informanterna kort 

sagt menar är att kan vi förskollärare finnas till hands för barnen och trycka på 

vikten av välmående i både själ och i kropp så kan barnen skaffa sig en förstå-

else. Förståelse för varför mat, rörelse, vänskap, sömn osv. är bra för en.  

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet av intervjuerna ovan visar på att ett medvetet tänk är viktigt inför 

arbetet med att främja barns kroppskännedom och förståelse för hälsa och väl-

befinnande. Tänket behöver finnas med i planeringen av aktiviteter men även 

i de spontana aktiviteterna. Resultatet visar också på att barns olika åldrar inte 

behöver vara några problem för arbetet med att främja deras kroppskännedom 

och utveckla sina rörelser. Undervisningar kan planeras utifrån där barnen är 

och från deras intressen. 

Begreppet undervisning kan förstås som en målstyrdprocess och något som 

sker hela tiden i verksamheten. Medvetenhet i  tankesättet kring hur undervis-

ning kan bedrivas, i både planerad aktivitet och i en spontan lek av barnen, är 

en viktig aspekt.  
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Miljön på förskolgårdarna har stor betydelse för utomhuspedagogiken, barns 

motorik samt rörelse. Om förutsättningar för naturmiljö inte finns på en för-

skolgård så går det att finna lösningar genom att ta sig till platser med grönom-

råden. Naturrik och skogrik närområde utmanar barnen att använda kroppen 

eftersom dessa områden har ojämn mark med stockar och stenar. Ger försko-

legården förutsättningar för lek, rörelse och att få använda hela kroppen kom-

mer det att bidra till en kroppskännedom. 

Utomhuspedagogik kan bedrivas på flera olika sätt. Förskolläraren kan exem-

pelvis finnas tillgänglig i den fria leken för att kunna stötta barnen och skapa 

en lärandesituation. Finns det bra med skog i närmiljön kan förskollärare ut-

nyttja den resursen och ta dit barnen så de kan få leka och klättra över stockar 

samt stenar. Förskolegårdar i stadsmiljöer kanske inte ger samma förutsätt-

ningar att kunna bedriva utomhuspedagogik i. Men då är det viktigt att förs-

kollärarna antingen skaffar fram material eller ta med barngruppen till naturrikt 

område och bedriva utomhuspedagogiken där istället.  

God hälsa och kroppskännedom går hand i hand och är viktig för barnens ut-

veckling och lärande. Förskollärarna behöver finnas till hands för att kunna 

lyfta och flika in lärande i barnens rörelse och lek för att barnen ska kunna få 

möjlighet att skaffa sig en förståelse för hälsa och kroppskännedom. Utom-

huspedagogik är både bra och nyttigt för barnen och ett plus är också att ljud-

volymen minskar, vilket gör både barn och pedagoger gladare.  
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel kommer resultatet att diskuteras kopplat till den tidigare 

forskningen samt en diskussion kring metodvalet och genomförandet. 

Syftet med studien var att undersöka sätt som undervisning beskrivs i utemil-

jön och uteleken för att främja barns hälsa och kroppskännedom. Genom stu-

dien ville jag synliggöra förskollärares attityder och erfarenheter kring arbetet 

som främjar barns kroppskännedom. För att kunna göra undersökningen skrev 

jag ned fyra frågeställningar som löd:  

➢ Vilken betydelse har utomhusmiljön för den pedagogiska verksam-

heten? 

➢  Hur beskrivs utomhuspedagogik i olika miljöer? 

➢ På vilka sätt beskrivs begreppet undervisning? 

➢ Hur beskrivs undervisning i utemiljön som främjar barns kroppskän-

nedom och hälsa? 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras i tre kategorier och avslutas med en samman-

fattning.  

6.1.1 Utomhusmiljöns & utomhuspedagogikens betydelse 

I resultatet framkommer att utomhusmiljöns fysiska förutsättningar har bety-

delse för hur den pedagogiska undervisningen i utomhusmiljön kan utveckla 

barnens kroppskännedom och förståelse av hälsa och välbefinnande. Detta 

stämmer väl överens med tidigare studier av bland annat Maynard och Waters 

(2007) som lyfter utomhusmiljöns betydelse för hur barn utvecklar sin moto-

rik, koordinationsförmåga, kreativitet och blir hälsosamma.  

När barnen leker utomhus och rör på sina kroppar behöver den pedagogiska 

delen finnas där för att stötta barnen i deras utveckling kring kroppskännedom. 

Pedagogerna behöver finnas till hands och trycka på hur deras rörelse och lek 
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i naturen påverkar deras välbefinnande. Studiens resultat visar på att miljön på 

förskolgården är en aspekt för att utomhuspedagogiken ska kunna ske och att 

barnen ska få den motoriska träning de behöver. En förskolgård som är naturrik 

ger mer förutsättningar för motorisk utveckling. Det är något som även Erics-

son, Grahn och Skärbäck (2009) tar upp och jämför det med en liten, trång gård 

med få grönområden.  

Förskolgårdens storlek och förutsättningar för lek och rörelse har stor bety-

delse för hur utomhuspedagogiken tas till vara. Maynard och Waters (2000) 

tar upp grundskollärares anledningar varför de inte går ut med sina elever och 

några av lärarna menar att utomhusmiljön, storlek på gården och gårdens plats 

ansågs inte främja leken och lärandet. 

Denna studien och dess resultat trycker på vikten av hur miljön bjuder in till 

lek och lärande. Jag håller med om det, en blir helt enkelt inte inspirerad till 

lek när förskolegården inte ger några förutsättningar eller är inbjudande. 

En förskolgård med naturmiljö och nära till andra grönområden skapar en rö-

relseglädje samt att den ojämna terrängen utmanar och utvecklar barns moto-

riska och kognitiva funktioner. Något som Ericsson, Grahn och Skärbäck 

(m.fl.) (2009) också tar upp och menar att när kroppens funktioner samspelar 

genom utomhusvistelsen kan en medvetenhet utvecklas om att arten männi-

skan är en del av en helhet.  

Av egna erfarenheter så syns glädjen i barnens ögon när de får leka av sig i en 

skog jämfört med en förskolegård. De tar ur all energi på ett positivt sätt sam-

tidigt som det gynnar barnens hälsa och välbefinnande. 

 

6.1.2 Definition av begreppet undervisning 

Studiens resultat visar på olika sätt att tolka begreppet undervisning. Till ex-

empel kan begreppet undervisning tolkas som att det är en målstyrd process 

och ett förhållningssätt som finns hela tiden i förskollärarnas vardag. Dessa 

tolkningar stämmer överens med vad skollagen säger om begreppet. Undervis-
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ning är målstyrda processer som förskollärare håller i och som syftar till ut-

veckling och lärande hos barnet (Svensk författningssamling, 2010:800). Tolk-

ningar stämmer också överens med Marton och Booths (2000) tolkning, att 

undervisning är när det ska ske en förändring hos individen som fortgår hela 

tiden. Förskolans sätt att bedriva undervisning är mer som ett samtal mellan 

förskolläraren och barngruppen. Vilket kan kopplas till det sociokulturella per-

spektivet som menar att allt lärande sker i interaktion (Säljö, 2014). Genom 

undervisning får barnen möjlighet att utmana sig för att utvecklas och genom 

samtalen får barnen möjlighet att reflektera och fundera på, exempelvis, 

kroppskännedom samt hälsa. 

 

6.1.3 Kroppskännedom och hälsa 

Studiens resultat visar på barns behov av att röra på sig och utforska sin kropps 

möjligheter och begränsningar. Resultatet visar även på att om barn ska få en 

grundlig kännedom om sin kropp behöver de träna på sin motorik på olika sätt. 

För att kunna stötta barnen i den utvecklingen ses barnens behov och intresse 

som en del av planeringen i verksamheten. Förskolgårdens utformning har be-

tydelse för hur barn tar sig an den motoriska träningen för att främja kropps-

kännedom, exempelvis genom att klättra upp för en kulle eller klätterställning. 

Det här resultatet kan kopplas till Cooper (2015) som menar att konditionen, 

grovmotoriken och det kognitiva utvecklas genom utomhusleken. Vilket jag 

kan hålla med om, får barnen använda sin kropp och pröva dess begränsningar 

så leder det till en ökad förståelse för sin kropp. Jag anser att förskolegårdar 

behöver ha tillgång till utmanande miljö för barns kroppar.  

Kopplat till utvecklingspedagogik och utvecklingsteorin så är barnet en me-

ningsskapande människa som försöker förstå sin omvärld och vi människor lär 

oss av att göra det vi ska lära oss, lyssna, observera samt tänka (Jensen, 2013). 

Barn behöver röra på sig och utmana sin kropp för att kunna skaffa sig en 

kroppskännedom. Enligt mig så är det mycket roligare att lära sig genom att 

göra saker istället för att bara sitta och lyssna. Av erfarenheter så sitter inte ett 
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barn stilla och lyssna på fakta, därför är det riktigt bra att utmana barnen och 

stötta dem så kommer de till slut förstå sin kropp samt hur den fungerar. 

I resultatet framkommer definitionen av hälsa som inte är bara fysiskt. Hälsa 

är också psykiskt, mat, relationer och välmående. Det stämmer väl överens 

med nationalencyklopedins (2018) definition som också trycker på att hälsa är 

inte bara sjukdom utan att man är frisk och mår bra på alla sätt. Jag kan säga 

med egna erfarenheter att hälsa är allt som står ovan, och det är något jag anser 

behövs tryckas på i förskolan. Samtala med barnen vikten av maten, god sömn, 

kamratskap och familj för att må bra.  

Sammanfattande reflektioner 

Sammanfattningsvis kan resultatet av studien visa på att förskolegårdens miljö, 

närliggande natur och utomhuspedagogikens förutsättningar vara en stor del 

för att främja barns kroppskännedom. En förskolgård i en stadsmiljö kan be-

höva stöttning från kommunen för att kunna få dit mer naturmaterial eller få 

fler resor till närmaste grönområde för att kunna kompensera gårdens mindre 

förutsättningar. En förskolgård som redan har naturlig miljö kan behöva pla-

nera in undervisningar för att lyfta fram lärandet i barnens lekar. Undervisning-

ens betydelse i verksamheten är också en aspekt. Undervisning i barns utom-

huslek kan stötta barnen att utveckla motoriken och sin förståelse för sin egen 

kropp samt om hälsa och välbefinnande.   

Resultatet i denna studie visar olika syn på hälsa, kroppskännedom, miljöer 

och utomhuspedagogik och hur dessa hör samman men det visar på vikten av 

att faktiskt bedriva utomhuspedagogik. Det är intressant att läsa resultatet och 

sedan tänka tillbaka på diskussionen kring frågan om varför förskollärarna går 

ut med sin barngrupp. Men där emot tror jag att hade frågan ställts annorlunda, 

hade nog förskollärarna förhoppningsvist svarat annorlunda. Det hade också 

varit intressant att samtala med fler förskollärare i hela landet för att sedan 

kanske få ett resultat som kan bidra till ökad medvetet arbete i utomhusmiljön. 

Resultatet kanske också hade kunnat bli ett underlag att visa kommunerna som 

har förskolor i stadsmiljö, för att trycka på hur viktig förskolegårdens förut-

sättningar till rörelse samt lek är. Men det här är en start, skrap på ytan så att 
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säga och bara det skrapet har gett många olika men ändå lika svar på vikten av 

utomhuspedagogik för att främja barns förståelse för sin kroppskännedom.   

Men den variationen att uttrycka sig och förstå sig på dessa fenomen är intres-

sant, vilket jag kan koppla till fenomenografin som trycker på att vi människor 

förstår fenomen på ett varierat sätt (Morton & Booth, 2000). Variationerna i 

denna studie har tolkats och skildrats i olika kategorier, vilket har gjort att man 

har kunnat se variationer av att förstå sig på något men ändå har kunnat se 

likheterna i uttrycken. 

 

6.2 Metoddiskussion  

I följande metoddiskussion diskuteras djupintervju som metod och hur det var 

att använda metoden i studien för datainsamling.  

Valet av djupintervjuer som var halvstrukturerade har upplevts som givande 

för studien, då informanterna fick möjlighet att fritt beskriva sina erfarenheter 

kring forskningsfrågorna. Intervjuerna var flexibla så att det fanns tid och möj-

lighet för informanterna att svara öppet kring ämnet. Studiens problemområde 

var ett bekvämt men stort ämne enligt informanterna men det fungerade bra 

och intervjuerna kändes som en dialog, något som Christofferson och Johan-

nessen (2015) menar är en del av djupintervjuer. Det kan betyda att informan-

terna var bekväma under intervjun, vilket är en aspekt i en djupintervju enligt 

Tjora (2012) som antyder att en tillitsfull relation ger avslappnad stämning och 

där efter kan reflektioner kring ämnet uppstå. Stämningen upplevdes som av-

slappnad. Anledningen kan ha varit dels för att jag fick träffa informanterna en 

kort stund ett par veckor innan och dels för att informanterna är rätt öppna och 

pratglada som personer. Likadant med mig själv, som är öppen och lyhörd. 

 Under intervjun fick informanterna följdfrågor utifrån deras svar på intervju-

frågan för att kunna få ett djupare svar. Vissa svar hamnade på sidospår och så 

länge det var relevant för mitt problemområde var det helt okej. Det slutade till 

och med att jag fick med mig mer svar än vad jag hade förväntat mig. Det är 
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något som är okej i en halvstrukturerad intervju och det är något som kan styr-

kas med vad Gillham (2008) säger om halvstrukturerade intervjuer. 

För att analysera intervjuerna använde jag mig av utvecklingspedagogik och 

utvecklingsteorin, det sociokulturella perspektivet samt fenomenografin. I fe-

nomenografin kunde jag se variationerna av informanternas olika sätt att erfara 

studiens problemområde. Fenomenografin var även studiens metodologiska 

ansats. Det fenomenografiska valet är ett bra val för att kunna analysera och se 

variationerna. Det är något som kan styrkas i avhandlingen av Dahlgren och 

Johansson (2015) som skriver att fokus ligget på variation mellan människors 

olika sätt att uppfatta/förstå fenomen. När den insamlade datan analyserades 

märktes det till en början att det inte var så svårt att se variationen men ändå 

kunna koppla samman svaren till varandra. Utvecklingspedagogiken och ut-

vecklingsteorin var inte heller svår att använda eftersom teorin handlar om att 

vi lär oss genom att göra och resultaten visar på hur mycket barnen kan lära 

sig genom att exempelvis vistas utomhus. Det sociokulturella perspektivet an-

ser jag att man ser i alla förskolor och av mina erfarenheter är samtalen stor del 

av förskolans verksamhet. Men det var inte helt enkelt från början. En halv-

strukturerad intervju var inte helt lätt att analysera. Gilham (2008) menar att 

den sortens intervju tar tid och kräver en högra nivå av analys och presentation 

av datainsamlingen.  

Något jag funderar på är hur resultaten hade blivit om det var en strukturerad 

intervju och om jag hade kunnat analysera på samma sätt. En annan fundering 

jag har är hur resultatet hade varit om jag valde enkät som metod. Jag hade nog 

kunnat nå ut till fler förskollärare runt om i landet och fått en annan slags va-

riation men det hade kanske varit svårare att analysera utefter teorierna. Men 

jag anser att jag gjorde ett bra val. Jag hade dock kunnat valt fler förskollärare 

för att få mer data till denna studie, det hade kanske gett en större trovärdighet 

i resultatet. Sen kan förskollärarnas olika utförliga svar påverka resultatet ef-

tersom hälften svarade kort och den andra hälften svarade i långa meningar. 

Och andra sidan så visade även det en slags variation. Något som var riktigt 

positivt med intervjuerna var förskollärarnas val av plats och tid. Alla fyra 

valde ett avskilt rum som lät oss vara ifred från både förskollärare och barn. 
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Tiden som alla fyra valde var den stunden de kunde gå ifrån barngruppen, vil-

ket gjorde så att vi inte behövde stressa igenom intervjuerna.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev till förskolechef: 

Hej! 

Vill du låta några av dina medarbetare delta i en studie för ett examensarbete 

vid förskollärarprogrammet vid Karlstad universitet? De får då möjlighet att 

resonera och reflektera kring utelekens pedagogiska betydelse för barns 

kroppskännedom liksom hur pedagogerna integrerar och hur pedagogerna 

medvetet arbetar med hälsa och välbefinnande under uteleken.   

Jag heter Linda Söderkvist och är förskollärarstudent med ett stort intresse för 

hur uteleken kan tydliggöras i den pedagogiska verksamheten. I studien önskar 

jag få komma i kontakt med 2 förskollärare och göra en djupintervju. Intervjun 

beräknas ta ca 45 minuter och jag kommer spela in samt föra anteckningar 

under intervjuns gång. Det är viktigt för mig att du som förskolechef ser posi-

tivt på att studien genomförs och att ämnet jag valt är något som känns aktuellt 

för er verksamhet. All information kommer att behandlas konfidentiellt och 

förvaras säkert och inlåst så att ingen obehörig kommer att kunna få ta del av 

den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan iden-

tifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation 

vid en redovisning med andra förskollärarstuderande och till handledare samt 

i form av ett skriftligt examensarbete. När examensarbetet är avslutat och god-

känt kommer det att läggas in i en databas vid Karlstads Universitet som är 

offentlig. Inspelningarna och transkriberingen från intervjuerna kommer att 

förstöras när examensarbetet är godkänt. Ni har möjlighet att ta del av uppsat-

sen om intresse finns.         

Informationsbrev till förskollärare: 

Hej! 

Tack för att du vill ställa upp och delta i min studie som ingår i mitt examens-

arbete som förskollärare vid Karlstad universitet. Mitt namn är Linda Söder-

kvist och är intresserad av att lära mer om hur pedagoger använder uteleken i 

undervisningen för att arbeta med barnens kroppskännedom och medvetande 

gör hälsa och välbefinnande. Jag skulle vilja intervjua er som pedagoger där ni 

får möjlighet att fundera och resonera kring detta på olika sätt. Intervjun be-

räknas ta omkring 45 minuter. Det vore önskvärt att jag fick möjlighet att spela 

in vårt samtal samtidigt som jag antecknar.  

Allt du berättar om kommer att behandlas konfidentiellt. Inspelning och an-

teckningar kommer att förvaras säkert och inlåst så att ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av den. I redovisningen kommer resultatet att anonymiseras så 

att platser och människor aldrig kan identifieras. Resultatet kommer att pre-

senteras under en muntlig presentation där andra förskollärarstuderande deltar. 

Resultatet kommer också att presenteras i uppsatsform. När examensarbetet är 
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färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Karlstads Universi-

tet. Deltagandet i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

medverkande utan närmare motivering. Inspelningarna och den utskrivna tex-

ten/transkriberingen av intervjun kommer att förstöras när examensarbetet är 

godkänt. Ni har möjlighet att ta del av uppsatsen om intresse finns. 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide: 

• Hur tolkar du begreppet undervisning?   

• Hur tänker du kring undervisning som gäller barns kroppskännedom? 

- Kan du ge exempel på hur du arbetar med detta? 

• Hur arbetar ni för att främja barns förståelse för att värna om sin hälsa 

och sitt välbefinnande?  

• Hur använder ni utomhuspedagogiken i eran verksamhet? 

• Finns det något som begränsar utomhuspedagogiken?   

- Om ja: Vad är det som begränsar er? 

• Vad betyder kroppskännedom för dig?  

• På vilka sätt skulle utomhusmiljön vara användbar i den pedagogiska 

verksamheten gällande barns kroppskännedom?  

• Vad betyder hälsa för dig? Vad betyder välbefinnande för dig?  

• På vilka sätt skulle utomhusmiljön vara användbar i den pedagogiska 

verksamheten för att främja barns förståelse av sin hälsa och sitt väl-

befinnande?  

• På vilka sätt kan du som pedagog påverka och inverka på barns möj-

lighet att utforska sina kroppars möjligheter och begränsningar?  

• Finns det något mer du vill tillägga kring det här ämnet?   


