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Sammanfattning 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar som finns för förskollärare att 

bedriva utomhuspedagogik i förskolan, samt vilket lärande barnen därmed erbjuds. Studien utgick 

från två forskningsfrågor. För att få svar på dessa frågor användes kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer där sex förskollärare på två förskolor deltog. Intervjuerna analyserades genom att vi 

kopplade svaren till den utvidgade didaktiska triangeln för att få en förståelse för vad som 

påverkar förskollärarnas arbete med utomhuspedagogik. Resultatet som framkom visar på att 

förskollärarna anser att utomhusvistelse är viktigt för barnens motoriska utveckling samt att den 

friska luften gynnar barnens hälsa. Att bedriva utomhuspedagogik anses vara att lära med hela 

kroppen och alla sinnen där naturmaterial används i stor utsträckning. Dock framkom det att de 

yngre barnen begränsas gällande utomhusvistelse på grund av sin ålder då förskollärarna ansåg 

det vara för riskabelt att gå till skogen eller vistas ute när förskolegården var täckt av is. 
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1 Inledning   
 
Idag förs en debatt i sociala medier angående barns aktiviteter och lärande i förskolor, men 

också i samhället i stort där barn anses ha blivit mer stillasittande. Vi ser det som problematiskt 

att barn blir allt mer stillasittande, samtidigt som kraven på användandet av digitala verktyg i 

förskolan ökar. Det debatteras på sociala medier att mobiler och surfplattor bidragit till att barn 

idag rör på sig mindre. Lika viktigt är att förstå de positiva effekterna av den tillgång till datorer 

och lär plattor som finns i förskolan idag, där barn fått nya sätt till kunskapsinhämtning där IKT 

(information och kommunikationsteknologi) används som pedagogiskt verktyg. Filosofie 

doktor Susanne Kjällander (2019), anser att förskolepersonal med rätt verktyg kan skapa ett 

genomtänkt lärande med digitala verktyg som samtidigt sker under kontrollerade former, där 

lärandet också innehar en hög kvalitet. Att mer resurser ska läggas på digitala verktyg är fel, 

det menar Stenholtz, A, m.fl. (2019) i en debattartikel från Aftonbladet, eftersom de resurser 

som finns bör läggas på ökad personaltäthet. De menar att forskning om effekter av små barns 

användande av digitala verktyg saknas, och att man vet att både närsynthet och sömnstörningar 

ökat hos barn. Fortsättningsvis menar de att internationella studier har visat tendenser till att 

skärmtid påverkar språkinlärning, empati och anknytning. 

Ett begrepp som går emot skärmanvändning är rörelserikedom, även kallat Physical literacy, 

vilket vuxit sig större den senaste tiden. I Change the game 2017 berättar Professor Dean 

Kriellaars från Manitoba Universitetet i Kanada att physical literacy är en rörelserepertoar där 

alla våra rörelser i olika miljöer spelar en roll. Physical literacy är extra viktigt när det handlar 

om sociala kontakter och när vi rör oss tillsammans blir vi glada tillsammans.  Därför menar 

Dean Kriellaars att physical literacy handlar lika mycket om social hälsa som fysisk och psykisk 

hälsa. Vidare har forskning gjorts på samband mellan fysisk aktivitet och den goda effekten på 

barns läs-och skrivförståelse i förskolan.  

Det debatteras även om de växande barngrupperna i förskolan, där pedagoger inte mäktar med 

att bedriva en god verksamhet eftersom personalen inte räcker till. Barn och personal blir 

stressade genom de höga ljudnivåerna och trånga utrymmena. Behöver pedagoger utifrån detta, 

skapa nya arbetssätt där barn och pedagoger slipper känna stress?  
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Fler barn och unga är stillasittande på grund av ökad skärmtid och tv-tittande, vilket väcker vårt 

intresse för utomhuspedagogik i förskolan. I en artikel i tidningen Förskolan (2011), påstår 

Elisabeth Ämtling, pedagog på en naturförskola, att forskning utifrån intervjuer av barn, visar 

att de inte uppskattar lugna lekar som tar tid där de får sitta still. Ämtling (2011) tillägger att 

uteverksamheten ökar barns inlärning och gör dem lugnare. Barnen upplevs inte ha tråkigt utan 

den föränderliga naturen stimulerar deras rörelse och kreativitet. Läroplanen klargör att: 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att 

uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk 

aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan 

utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Utbildningen 

ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor om och samtala om företeelser och samband i 

omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för 

hållbar utveckling (Skolverket, 2018 s.9–10). 

En teori kan vara att smarta telefoner, surfplattor och spännande tv-program, som också pågår 

dygnet runt, lockar barn i yngre åldrar till soffan och stillasittande. Detta ser vi som ett problem 

både ur ett folkhälsoperspektiv med fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa som 

konsekvenser. Därför kommer vi att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna tar tillvara 

på utomhusmiljön som en resurs för barns lärande och utveckling. 
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2 Syfte 
	
Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar som finns för förskollärare 

att bedriva utomhuspedagogik i förskolan, samt vilket lärande barnen därmed erbjuds. Vidare 

vill vi ta reda på förskollärarnas syn på att bedriva undervisning i utomhusmiljö. 

2.1. Frågeställningar 
	

• Vad lärs genom utomhuspedagogik? 

• Hur motiverar och använder pedagoger utomhusmiljön som en resurs för barns 

lärande och utveckling? 

• Varför väljer förskollärarna att bedriva utomhuspedagogik? 

• Vilka förutsättningar har förskollärarna för att bedriva utomhuspedagogik?  
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3 Bakgrund 
	
I bakgrunden har vi två delar där utomhuspedagogik kommer att definieras som begrepp och 

därefter kommer utomhuspedagogikens framväxt i Sverige att beskrivas. Strävansmål ur 

förskolans läroplan angående utomhuspedagogik tas också upp. 

3.1. Vad är utomhuspedagogik? 
	
Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski (2011) beskriver utomhuspedagogik som ett 

begrepp med rötter från USA. Redan under 1800-talet startades där kurser på universiteten i 

Cornell University och Ohio State University, där målet var att skapa kontakt med naturen. 

Detta skedde genom erfarenhetsbaserat lärande där teori och praktik gick hand i hand i naturens 

arena. En huvudperson i detta var amerikanske pragmatikern John Dewey (1859 - 1952).  

Dahlgren och Szczepanski (2011) beskriver att Dewey ansåg att undervisning skulle ske med 

kroppens alla sinnen ute i den fria naturen. Både den fysiska aktiviteten och läran om naturen 

skapade ett lärande i skolorna. Den fysiska miljön gav ett lärande genom de konkreta material 

som fanns och att i praktiken använda dessa för kunskapsinhämtning var enligt Dewey ett 

naturligt lärande. Dewey menade att medvetandet skulle föras samman med kroppen genom 

fysisk aktivitet, att lärandet sker genom att kroppen genom sina handlingar aktiverar och de 

tankar och föreställningar som finns hos människan. Utöver teoretisk kunskap som kan 

tillhandahållas genom böcker, så ger utomhuspedagogik en kompletterande och djupare 

kunskap där begrepp och handlingar förs samman. Pragmatismen menar att 

kunskapsinhämtningen som uppstår i olika sammanhang inte har någon begränsning för när 

den avslutas, utan är en process som fortlöper hela tiden. Fortsättningsvis menar Dahlgren och 

Szczepanski (2011) att ett pragmatiskt förhållningssätt till undervisning om hållbar utveckling 

ska tas tillvara på. Det ska ske genom att lärare i undervisningssituationer inkluderar fler 

dimensioner som ekonomiska, politiska samt sociala perspektiv. 

3.2. Utomhuspedagogikens framväxt 
	
Susanne Klaar (2013) skriver att synen på naturen i Norden sedan länge ansetts vara en 

hälsosam plats att vistas i samt uppskatta och glädjas åt. Ända sedan 1930-talet har det 

framhållits hur viktigt friluftsliv är för hälsan där utomhusvistelse varit det bästa sättet att 

spendera sin fritid på. Den nordiska kulturen har haft respekt för naturen där det ansetts naturligt 

att vårda och skydda den, vilket ledde till att allemansrätten blev lag 1974. Redan under 1950-
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talet fanns Skogsmulleskolor, där barn fick lära sig om naturen och ta hand om den. Vidare 

startades även under 1980-talet de första ”I ur och skur”- förskolorna där inriktningen var 

friluftsliv och uteverksamhet. Denna kulturella bakgrund av den nordiska synen på naturen har 

lagt grunden för de mål som finns i läroplanen gällande det naturorienterande innehållet (Klaar, 

2013).  

Fortsättningsvis beskrivs det vara förskolans roll att få barnen intresserade av hälsa och hållbar 

utveckling, så de får kunskaper om hur de tillhandahåller ett varsamt förhållningssätt mot 

naturen. 

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor om och samtala om företeelser 

och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och 

välbefinnande samt för hållbar utveckling (Skolverket, 18 s.10). 

Förhållande till barn och utomhusvistelsens välgörande effekter har långa historiska rötter och 

det finns många möjliga förklaringar till att barnet i idévärlden har sammankopplats så starkt 

till naturen. Här finns både pedagogiska och romantiska strömningar menar Magdalena 

Sjöstrand Öhrfelt (2015). I det pedagogiska inslaget har naturens innebörd betytt mycket för 

barns lärande. Redan från förrförra sekelskiftet skildras barn som befinner sig tillsammans med 

sina lärare i naturen för att direkt få svar på sina frågor samt undersöka platser i naturen. Fröbels 

Kindergartens och Deweys experimentskola är exempel på sådana texter. Sjöstrand Öhrfelt 

(2015) redogör för Fröbels tankar vilka benämner barnet som en ”planta” i behov av kunskaper 

och omsorg som näring. För att beskriva hur praktiska handlingar stimulerar tänkandet, använde 

Dewey begreppet ”Learning by doing” vilket även Sjöstrand Öhrfelt (2015) förespråkar som 

viktigt för det teoretiska lärandet och betonar också det direkta görandet och praktiska som 

betydelsefullt. I det romantiska inslaget definieras barn som naturliga från början, och att 

naturen är en symbol för den goda barndomen. Barnets natur har ofta setts som en spegel av 

den fysiska naturen, som ursprunglig, oförstörd och otämjd, och ansetts stå i direkt relation till 

växter och djur. 

Enligt Sjöstrand Öhrfelt (2015) fick ”Outdoor education” som växte fram i början på 1900-

talet ett bredare användningsområde än den naturvetenskapliga, särskilt i samband med stora 

samhällsomvandlingar som industrialiseringar, nationalism, urbaniseringar och krig. Intresset 

för naturen som resurs ökade, men också strategier för överlevnad i och av naturen.  
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En organisation som baserade sin verksamhet på utomhus- och friluftsliv var scouterna, som 

startades 1907 i Storbritannien. Deras praktiska aktiviteter syftar främst till att klara sig och 

överleva i naturen samt träna socialt samspel och värdebaserat ledarskap genom så kallade 

patruller. Scouternas arbetssätt och ideologi har förmodligen haft stor inverkan och betydelse 

för utomhuspedagogikens utformning och den pedagogiska inriktningen, exempelvis genom ett 

starkt fokus på ”learning by doing”. Det praktiska inslaget menar Sjöstrand Öhrfelt (2015) 

finns ofta representerat inom utomhuspedagogiken genom termer som beskriver relationen 

mellan barn och utomhus, som upplevelsebaserat och autentiskt lärande, och som även ofta står 

för något som tar alla sinnen i anspråk. 

Klaar (2013) skriver att friluftslivet i Sverige har en lång tradition och är i stor utsträckning 

förankrat på institutionell nivå. Några statliga organisationer och myndigheter som har som 

uppdrag att genom information och forskning stimulera till friluftsliv är: Skogsstyrelsen, 

Naturvårdsverket och intresseorganisationen svenskt friluftsliv. Dessa organisationer är 

övergripande för 24 medlemsföreningar. Friluftslivet kan alltså sägas vara en stor del av 

utomhuspedagogikens hörnstenar, i kombination med att vara en djupt förankrad del i den 

svenska identiteten. När det gäller svensk förskola och relationer till naturinnehåll, fick 

handledare som utbildade sig vid Fröbel seminarium redan under första halvan av 1900-talet 

lära sig hur viktigt det var att barnen lärde sig om naturen och skapade kärlek och intresse till 

den. Två föreställningar om naturen är hälsa och omsorg, dessa kan anses vara bakomliggande 

delar av svenska förskolans naturorienterande förhållningssätt som det beskrivs i förskolans 

läroplan. 

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig 

ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. 

Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan 

bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till 

sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig 

rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer 

(Skolverket, 2018 s. 9). 

Fortsättningsvis har en studie gjord i New York av Stacie Kirk, Coleman Vizcarra, Erin Looney 

och Erik Kirk (2014) visat att de barn som får utöva fysisk aktivitet blir mer aktiva i den fria 

leken samt att deras tidiga läsförståelse förbättras. I studien jämfördes två grupper av barn, ena 

gruppen fick fysisk aktivitet 30 minuter om dagen i 6 månader medans andra gruppen inte fick 
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det. Resultatet visar på betydligt större ökning i tidig läskunnighet efter 6 månader för gruppen 

barn som fick utöva fysisk aktivitet. Författarna till denna studie påvisar också att det blir en 

väldigt liten påverkan i förskolans läroplan genom att införa fysisk aktivitet. Förskollärarna i 

studien menar att de får mycket i gengäld när det gäller att sträva mot de andra målen, såsom 

intresse för skriftspråk, använda matematiska begrepp, naturvetenskap, språk, teknik med mera.  
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4. Tidigare forskning 
	
Vi använde oss av olika databaser för att få fram vetenskapliga artiklar som var relevanta för 

vår studie. De databaser vi valde att använda oss av var Nordic base of early childhood 

education and care, Swepub och ERIC (EBSCO). För att hitta relevanta artiklar passande vår 

studie valde vi sökord som preschool, teacher, outdoor education. Sökningarna begränsades 

med peer revied. Vi fick fram relativt många artiklar inom detta område, och valde ut de som 

passade vår studie. 

Här nedan presenteras den tidigare forskning som framkom ur våra sökningar gällande 

utomhuspedagogik och utomhusvistelse. Dessa delar innefattar fysisk aktivitet, platsens 

betydelse för barns lärande, pedagogernas och föräldrars roll, samt utomhuspedagogik som 

kunskapskälla. 

 

4.1. Förskolan viktig för barns fysiska aktivitet 
	
Barn och unga bör röra på sig minst en timme om dagen. För att förebygga framtida 

hälsoproblem är fysisk aktivitet viktigt. Idag rör sig tyvärr många barn och unga för lite, det 

finns allt för många stillasittande aktiviteter som konkurrerar med barns naturligt aktiva 

rörelsemönster. Vi vuxna sätter också förbud mot roliga, riskfyllda lekar som innebär att man 

springer, hoppar, klättrar, ramlar, kommer bort, slår kullerbyttor, kastar och hjular. Barn blir 

friskare, starkare, smartare och tryggare av att leka och ha roligt. Men vuxna tar bort det från 

barnen genom regler och förmaningar. Forskning har visat att barn i förskoleåldern är som mest 

aktiva, men med ökad ålder blir barn mindre aktiva och spenderar mer tid framför skärmar, 

såsom surfplattor, dator, tv och mobiltelefoner. (Folkhälsoguiden, 2019). 

Ett annat problem Folkhälsoguiden (2019) beskriver är att barn i familjer med en låg 

socioekonomisk status inte har samma möjligheter att träna och vara med i någon 

idrottsförening på fritiden som barn från familjer med hög socioekonomisk status. Med 

utgångspunkt i detta har förskolan unika förutsättningar att försöka utjämna denna hälsoskillnad 

i och med att förskolan når alla barn. Förskolan är också den plats där de flesta små barn 

tillbringar största delen av sin vakna tid på. Barn rör sig mest när de är utomhus, där det finns 
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utrymme att springa, hoppa, klättra och balansera. Det är därför av stor vikt att förskole gården 

är stor och kuperad så barnen inspireras till rörelse.         

 

4.2. Platsens betydelse för barns lärande 
	
Enligt Dahlgren och Szczepanski (2011) finns studier gjorda på olika out of school programmes 

där det framkommer att ekologiprogram som baseras på att ske utomhus, ger bättre resultat än 

klassrumsbaserat lärande gällande miljö och vilka attityder som skapas till den, vilket ger en 

ökad environmental sensitivity där elever skapar en relation till naturen och ökad kunskap om 

hållbar utveckling. Vidare skriver Dahlgren och Szczepanski (2011) om att 

förstahandserfarenheter genom att utforska naturen genom sinnena, skapar en djupare 

begreppsbildning i lärandet av ekologi. Studier visar också på att platsen för lärande bör skifta 

mellan att ske utomhus och inomhus genom att exempelvis använda inomhusmiljön som en 

plats för efter- eller förarbete som kompletterar undervisningen utomhus. Eftersom elevernas 

förmåga att i naturen få en bättre förståelse för ekologiska sammanhang (ecological literacy) 

ökar genom detta. 

Märta Berg och Emilia Fägerstam (2013) påvisar också att genom att barnen regelbundet vistas 

i naturen får de möjlighet att lära känna vilda djur och växter, som i sin tur kan skapa ett intresse 

för naturen och även en förståelse för miljö-och naturfrågor i större sammanhang. Trots alla 

dessa fördelar är barns förutsättningar för vistelse i naturen begränsade på många håll i landet. 

Tillgång till natur skiljer sig mellan olika bostadsområden och utnyttjas i olika omfattningar av 

olika grupper i samhället. Naturområden och små skogsdungar som vid en första anblick kan 

verka oansenliga är värdefulla gröna platser för barn och unga. Berg och Fägerstam (2013) 

menar att om dessa platser försvinner till förmån för bostäder, vägar och nya köpcenter 

försvinner också viktiga förutsättningar för barns lek samt verksamhet i skola och förskola.  

Även Gunseli Yildrim, och Guzin Özyilmaz Akamca (2017) har genom sin studie utförd i 

Turkiet, sett att utomhusaktiviteter bidrar både till kognitiv, språklig, motorisk, social och 

emotionell utveckling. Att bedriva utomhuspedagogik bidrar till att barnen får ett vidare 

perspektiv eftersom miljön runt omkring dem är så mycket större utomhus. Utomhuspedagogik 

är också viktig eftersom den ger barnen möjligheter att lära känna sin miljö och sig själva genom 

alla sinnen, genom syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Vidare är det också av betydelse att små 

barn vistas i naturen och inte bara är ute på förskole gården. Barn som kontinuerligt vistas i 
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naturen får betydligt bättre koordinations- och balansförmåga mot de barn som bara har tillgång 

till lekplats eller förskole gård.  

 

4.3. Pedagoger och föräldrarnas roll 
	
Sarah Carrier, Linda Tugurian och Margareta Thomson (2013) har i en studie från USA sett att 

de barn som inte får tillgång till utomhusmiljön och olika friluftsaktiviteter, kan skapa en rädsla 

för naturen. En vanlig orsak anses vara sociala medier som skapar en rädsla hos föräldrar där 

naturen framställs som en farlig plats med giftiga växter och farliga djur. Detta har som en följd 

spridit sig till skolan där lärarna känner oro för säkerheten gällande utomhuspedagogik, vilket 

begränsar barnens lärande i utomhusmiljön. Carrier m.fl. (2013) betonar dessutom teknikens 

framfart som en anledning till att barn tillbringar mer tid inomhus. Barn i USA tillbringar i 

genomsnitt närmare 8 timmar om dagen till att titta på olika elektroniska skärmar. Effekten av 

detta leder till brist på förståelse för den naturliga världen och människans samband till den. 

Vilket leder till olika hälsoproblem som diabetes, övervikt eller beteendestörningar som 

aggressioner som skapas genom att barn isolerar sig med olika medier.  

Marjanca Kos och Janez Jerman (2013) menar att naturen erbjuder många tillfällen för 

riskfyllda lekar vilket möjliggör förmågan för barn att effektivt lära sig hantera risker. Laura 

McFarland och Shelby Gull Laird (2017) har också genomfört en studie av både pedagoger och 

föräldrars syn på utomhusvistelse i USA och Australien, tagit reda på deras syn på risky 

play,(riskfylld lek i utomhusmiljö). Risky play innebär aktiviteter som kan medföra att barn kan 

skada sig och innefattar aktiviteter som hoppa, klättra, hänga uppochner och balansera. Utifrån 

det faktum att barn vill uppnå känslan av spänning och upprymdhet som dessa aktiviteter 

skapar, är som tidigare nämnts, föräldrar oroliga över att barnen ska skada sig och därför inte 

tillåter dem utföra risky play- aktiviteter. Genom detta skyddar föräldrar till viss del barnen från 

faror, men över tid skadar det barnens välbefinnande. Brist på fysisk aktivitet påverkar det 

psykiska måendet och ökar stillasittandet hos barn. Föräldrarnas förhållningssätt och syn på 

fysisk lek påverkar också i hög grad barnens deltagande i idrott och andra aktiviteter. Det 

framkom även att pedagogers egna attityder kring utomhusvistelse påverkade i vilken grad de 

uppmuntrade barnen till risky play- aktiviteter, där de pedagoger som uppskattade att vistas 

utomhus, var stödjande till barnens riskfyllda aktiviteter. Detta visade sig även vara vanligare 

på utomhusförskolor än på de traditionella förskolorna.  
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Avslutningsvis skriver Anders Szczepanski (2009) om andra hinder som påverkar förmågan att 

bedriva utomhuspedagogik. Detta är lärarnas brist på kunskaper om hur undervisningen ska gå 

till och varför, samt att material för utomhusundervisning ofta saknas. Även större barngrupper 

gör att lärarna känner osäkerhet över hur de ska kunna kontrollera barnen utomhus då de får 

mindre uppsikt över dem. Vidare framkommer också att både väderlek och brist på bra 

utomhuskläder är avgörande eftersom det begränsar möjligheterna till att vistas ute. 

 

4.4. Utomhuspedagogik som kunskapskälla 
	
Enligt Sanne Björklund (2016) är utevistelsen en självklar del av verksamheten i den svenska 

förskolan. Varje dag går barn och pedagoger ut tillsammans. Vissa dagar är man ute nästan hela 

dagen, medans andra dagar blir det kortare stunder då vädret kanske är för ruskigt oavsett om 

man har bra kläder. Förskolans uppdrag syftar till att barnen ska inhämta och utveckla värden 

och kunskaper. I förskolans läroplan står det bland annat att förskolan vilar på demokratins 

grund och är viktig för ett livslångt lärande med lust för lek, fantasi och kreativitet. Barnen ska 

även kunna växla under dagen mellan olika aktiviteter, både inomhus och utomhus (Skolverket 

2018). Ett av förskolans strävansmål är att  

ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket 2018, s. 

13). 

Utomhuspedagogik är ofta kopplad till rörelse och motorik. Ute finns det mer möjligheter och 

större ytor att röra på sin kropp, hoppa, rulla och springa. Därför blir utomhusvistelsen en 

möjlighet för förskolan att uppfylla detta strävansmål i läroplanen. Björklund (2016) menar att 

det hela tiden handlar om att se till varje förskolas specifika förutsättningar, för att kunna leva 

upp till alla delar i läroplanen. Vissa förskolor kanske behöver uppsöka större utemiljöer om de 

har en liten utegård, eller ta in hela närområdet när de planerar sin uteverksamhet för att få en 

innehållsrik och varierad utemiljö. Genom ett utomhuspedagogiskt perspektiv ökar möjligheten 

för barns lärande, både kring natur och i andra ämnen, eftersom kunskap sammanbinds genom 

kroppen och alla sinnen.  



 15 

 
 
4.5 Sammanfattning 
	
Utifrån den forskning som vi tagit del av visar att utomhuspedagogik har många fördelar. Både 

gällande språkinlärning, social kompetens, motorisk träning och kognitiv utveckling. Barn rör 

sig mest när de vistas utomhus vilket har många hälsofördelar. Forskning visar också på att 

utomhuspedagogik skapar en djupare förståelse för naturen och hållbar utveckling vilket i sin 

tur gynnar samhället där barn redan i tidig ålder lär sig om miljö och naturfrågor. Vidare 

framkom att det är föräldrar och pedagogers egna attityder till fysisk aktivitet och 

utomhusvistelse som påverkar barnen i sin tur. Vår studie bidrar med kunskap om hur 

förskollärarna tar tillvara på utomhusmiljön som en resurs för barns lärande. Vilka 

begränsningar som förskollärarna har i sitt arbete samt vilka förutsättningar som krävs för att 

vistas utomhus året om. 
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5 Teori  
	
För att bedriva utomhuspedagogik där ett lärande kan ske, behöver ett samspel mellan pedagog, 

barn och utomhusmiljön som en resurs för lärande finnas. Därför tar vi vår utgångspunkt i den 

didaktiska triangeln. 

 

5.1. Den utvidgade didaktiska triangeln 
	
Den teori som vi stödjer oss mot är didaktiken. Ninni Wahlström (2016) skriver om begreppet 

didaktik som betyder visa, att visa på något för någon annan. Med hjälp av didaktiken kan en 

förståelse för hur kunskap läras ut. Det finns även en annan betydelse där didaktiken omfattar 

alla teorier om kunskap och bildning som utgör basen för hur undervisning och lärande 

organiseras institutionellt i ett samhälle. Den didaktiktradition som Central och Nordeuropeiska 

länder använder sig av sätter innehållet i fokus där lärarens roll är att välja kunskap som ska 

förmedlas genom att förstå varför detta ska läras ut och vilken betydelse det har för mottagaren 

och samhället. Denna tradition kallas den tyska didaktiktraditionen. I den amerikanska 

läroplanstraditionen finns en annan syn på didaktikens funktion som riktar sig till frågan om 

hur något ska läras ut och har en mer otydlig vetenskaplig förankring till skillnad från den tyska 

didaktiktraditionen. För att förstå vad som skiljer dessa inriktningar åt kan den didaktiska 

triangeln användas, vilket är en modell med ursprung från antiken som har 3 hörn och beskriver 

relationerna mellan läraren, eleven och innehållet.  

Den didaktiska triangeln används i den forskning som sker i Europa idag som ett sätt att förenkla 

förståelsen för didaktiken och relationerna mellan de tre hörnen där läraren är i fokus för att 

förmedla den kunskap som står i läroplanen så lärandet blir maximalt. 
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Figur 1. Den utvidgade didaktiska triangeln (Wahlström, 2015, s.147). 

Johan Öhman (2014) beskriver den utvidgade didaktiska triangeln (2014) där ett samspel sker 

mellan lärarens val av vad som ska läras, undervisningsmetod, det vill säga hur det ska läras 

och vad barnen har för erfarenheter sedan tidigare. Lärandet ska vara meningsskapande och 

inneha ett syfte att utveckla barns kunskaper om något som medvetet valts ut av läraren och ske 

i en kommunikativ process. Fortsättningsvis menar Wahlström (2016) att den utvidgade 

triangeln i det första steget analyserar individens lärande och skolans undervisningsmiljö och i 

det andra steget hela skolans relation till samhället då det som sker i samhället påverkar skolan. 

I vår studie utgår vi ifrån relationen förskollärare, barn och utomhusmiljön som en resurs för 

lärande, både genom aktiviteter, miljöer och naturmaterial. Denna teori valdes eftersom den 

utvidgade didaktiska triangeln är den modell som kan svara på vårt syfte om vilka 

förutsättningar förskollärarna har gällande utomhuspedagogik. Därför analyseras våra 

intervjuer genom de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	



 18 

6. Metod 
	
För att bidra med kunskap om förskollärarnas syn på utomhuspedagogik, valdes en kvalitativ 

forskningsansats. Studien innefattade relativt få respondenter vilket ledde till att en allmän 

generalisering inte kunde förväntas av resultatet. Studien kan i en viss mån generaliseras till 

andra förskolor på landsbygden med liknande förutsättningar. Genom att studien hade en 

kvalitativ forskningsansats fanns möjligheten att få fram olika synpunkter, uppfattningar och 

förstå respondenternas tankar kring utomhuspedagogik samt vilka förutsättningar och 

begränsningar som finns för utomhusvistelse i förskolan vilket Alan Bryman (2018) beskriver. 

Hade vi däremot genomfört en kvantitativ enkätundersökning hade vi inte fått de djupgående 

svar vi strävade efter. Vi hade inte heller kunnat förtydliga de svar som framkom eftersom vi 

inte kunnat ställa följdfrågor.  En kvalitativ forskning innefattar i normalfallet ett intensivt 

studerande av individer eller en liten grupp som har några gemensamma egenskaper. Dessa 

tenderar i det kvalitativa resultatet inneha fokus på det unika och meningen hos eller betydelsen 

av den aspekt som studeras i den sociala verkligheten. I våran småskaliga studie fick vi en bra 

överblick över det insamlade materialet och möjlighet till att grundligt analysera. Men vi är 

medvetna om att resultatet kunnat se annorlunda ut om vi gjort en mer omfattande undersökning 

där exempelobservationer utförts. Då hade vi kunnat se hur förskollärarna arbetade med 

utomhuspedagogik i verkligheten och inte endast förlitat oss på deras intervjusvar. Vidare hade 

resultatet troligtvis sett annorlunda ut om studien utförts på förskolor belägna i större städer 

med andra förutsättningar gällande miljö och tillgång till naturen. 

Eftersom studiens syfte var att ta reda på förskollärarnas syn på att bedriva undervisning i 

utomhusmiljö samt bidra med kunskap om vilka förutsättningar som finns för detta, valdes 

semistrukturerade intervjuer. I kvalitativ forskning skriver Bryman (2018) att fokus ligger på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, och att i kvalitativa intervjuer är intresset 

riktat mot den ståndpunkt som den intervjuade har. I och med att vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer hade vi utformat frågor som vi utgick ifrån, en så kallad 

intervjuguide (se bilaga) men intervjupersonerna hade stor frihet att på sitt eget sätt utforma 

svaren. Vi ställde även en del följdfrågor för att få ett mer ingående och utvecklande svar. Detta 

kallas enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) 

probing som innebär att intervjuaren uppmuntrar respondenten att ge uttryck för sina 

upplevelser, attityder, värderingar och uppfattningar, samt uppmärksamma och följa upp de 

svar som är aktuella för studien.  
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Vid vårt val av vilken sorts intervju som skulle göras föll det på enskilda intervjuer, då vi vet 

av erfarenhet svårigheten med att ta tiden från förskollärarnas arbete. På så sätt hade 

respondenterna möjlighet att själva välja den tid som passade dem.  

 

6.1. Genomförande och urval 
	
Vår studie är gjord på två förskolor i Mellansverige och är belägna på landsbygden. Eftersom 

det var få förskollärare som kunde bli intervjuade blev urvalet ett bekvämlighetsurval där vi 

fick intervjua de som kunde och var tillgängliga (Bryman, 2018). Den ena förskolan bedrivs i 

kommunal regi medans den andra är en friförskola som styrs av en ekonomisk förening. 

Vid förskola 1 togs första kontakten via mejl till förskolechefen i kommunen där vi även 

skickade med ett informationsbrev om studien. Det var förskolechefen som valde ut de 

förskollärare som deltog i vår studie. 

Val av respondenter på förskola 2 skedde slumpmässigt där vi kontaktade förskollärarna via 

telefon och frågade om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Förskolechefen 

informerades också och gav sitt medgivande muntligt. Vi valde att åka ut till förskolorna och 

genomföra intervjuerna där eftersom vi ansåg det vara det bekvämaste och smidigaste sättet för 

våra respondenter. Förskollärarna fick välja en ostörd plats där intervjuerna genomfördes. 

Eriksson, m.fl. (2013) menar att det är viktigt att intervjuerna sker i en ostörd miljö, och att inga 

störande moment, såsom att bli avbruten av andra personer eller telefonsamtal sker.  Före varje 

intervju fick respondenterna läsa igenom och skriva på ett samtyckesbrev, där det framgick vad 

studiens syfte var och de etiska aspekterna (se bilaga). 

Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner eftersom det är svårt att hinna med att skriva 

ner allt som respondenten säger, och att man som intervjuare kan vara närmare i samtalet genom 

ögonkontakt och kroppsspråk. Eriksson et al. (2013) skriver att i intervjusituationen krävs det 

av forskaren att hon eller han går en försiktig balansgång mellan neutralitet och att behålla en 

närhet till intervjupersonen för att kunna uppfatta den informationen ges. Ytterligare en fördel 

med att spela in våra intervjuer var att det blev lättare att gå tillbaka och höra flera gånger vad 

som sades och om vi uppfattat svaren korrekt. 
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Alla våra sex intervjuer varade mellan 20–30 minuter och vi transkriberade dessa efter hand de 

utfördes. Svaren var givande eftersom de gav oss ingående förståelse för förskollärarnas 

uppfattning om utomhuspedagogik. Det resulterade i ca 40 sidor text. Dock transkriberades inte 

alla svar då dessa inte var relevanta för studiens syfte. Transkriberingen låg sedan till grund för 

vårt analysarbete. 

 

6.1.1 Respondenternas bakgrund 
 

Förskola 1 Kommunal förskola 

Förskollärare 1 arbetar med barn i åldrarna 4–6 år. Hon kommer att kallas för Iris i den här 

studien.  

Förskollärare 2 arbetar med barn i åldrarna 4–6 år och kallas för Sandra.  

Förskola 2 Förskola som bedrivs av en ekonomisk förening 

Förskollärare 3 arbetar med barn i åldrarna 1–3 år och kallas för Ulla. 

Förskollärare 4 arbetar med barn i åldrarna 1–3 år och kallas för Anita. 

Förskollärare 5 arbetar i förskoleklass där barnen är 6–7 år och kallas för Anna. 

Förskollärare 6 arbetar med barn i åldrarna 5–6 år och kallas för Barbro. 

 

6.2. Etiska överväganden 
	
Det finns fyra allmänna huvudkrav inom forskningen som Vetenskapsrådet (2002) menar måste 

tas i beaktning vid undersökningar. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Därför fick deltagarna information om 

undersökningens syfte genom ett informationsbrev med information om att det som sägs är 

anonymt och enbart används för forskningsändamål, samt att de kan avbryta sin medverkan när 

som helst utan närmare motivering. Vidare har vi informerat om att intervjuinspelningarna 

förvaras så ingen obehörig kan ta del av dessa och att materialet kommer förstöras efter vår 
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studie är färdigställd. Således används fiktiva namn och platser i vår studie där ingen 

medverkandes identitet kan avslöjas. 

6.3. Validitet, reliabilitet och generalisering 
	
För att ta reda på om det som ska undersökas i en forskningsstudie verkligen blir undersökt, 

menar Robert Thornberg och Andreas Fejes, (2015) att begreppet validitet bör användas. 

Validiteten beskriver även vilken kvalite forskningen har. Studien ska vara systematisk och 

noggrant genomförd genom hela processen och resultatet ska kunna kopplas till den empiri 

forskaren har. Fortsättningsvis menar Bryman (2018) att resultaten i en kvalitativ studie kan 

vara svåra att generalisera till andra situationer, från studiens urval till populationen vilket 

kallas för att studien innehar extern validitet. Vår studie har extern validitet då vi anser att den 

kan överföras på andra förskolor belägna på landsbygden där likartade resultat kan ses. Den 

interna validiteten är relativt hög då vi i våra intervjuer utgått från studiens syfte och 

frågeställningar för att försöka få fram deltagarnas uppfattningar och åsikter om 

utomhuspedagogik genom de djupgående svar våra deltagare gav.  

Ett annat begrepp menar Bryman (2018) är reliabilitet vilket påvisar vilken pålitlighet studien 

har och detta innebär att forskarna i studien är överens om samma resultat samt att det som mäts 

ska kunna mätas igen. Med ett litet underlag av intervjuer är det svårt att säkerställa att samma 

svar kommer att upprepas vid varje intervjutillfälle, därför fokuserade vi på de unika svar som 

framkom från respondenterna för att på det sättet skapa hög reliabilitet. Vi har även redogjort 

noggrant för alla faser i forskningsprocessen, vilket Bryman (2015) betonar som en viktig del 

för hög reliabilitet. 

Thornberg och Fejes (2015) beskriver generalisering som svårt att använda sig av i kvalitativa 

studier då dessa undersökningar ofta sker genom observationer och intervjuer samt omfattar en 

liten grupp med deltagare. För att kunna generalisera behöver forskningsresultaten kunna 

användas på andra fall eller situationer, eller att resultatet visar på vad som kommer att hända i 

andra situationer. Vår studie kan därför bidra med kunskap till andra förskollärare med liknande 

förutsättningar gällande utomhusmiljö. Även för rektorer som har det ekonomiska ansvaret på 

förskolorna. 
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7 Analysförfarande 
	

7.1. Databearbetning 
	
Efter transkriberingen av våra intervjuer genomfördes en analys av materialet där vi utifrån de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför formulerade fram analysfrågor som vi använde oss av 

för att kategorisera svaren.  

Bryman (2018) menar att ett vanligt förekommande sätt att börja analysera kvalitativa data är 

genom kodning. Därför skrevs våra transkriberingar ut i pappersform som ett första steg där vi 

båda grundligt läste igenom dessa flera gånger och med färgpennor markerade utsagor av 

relevans för studiens syfte och frågeställningar.	 Utifrån våra markeringar skapades olika 

nyckelord i textens marginaler för att få en bättre översyn på vad som egentligen sades, där vi 

gick igenom var intervju för sig. Exempel på nyckelord som framkom var naturmaterial, 

matematik, friskare, motorik, lär tillfällen och skogsutflykter. Nyckelorden valdes utifrån det 

som var relevant till våra frågeställningar för att skapa en begriplig översikt av det komplexa 

materialet. 

I nästa skede utgick vi ifrån den didaktiska teorin för att skapa teman med hjälp av 

analysfrågorna som svarar på våra vad, hur och varför-frågor. Utifrån dessa frågor 

samanställde vi varje respondents svar. Sedan kunde vi genom vår första kodning av materialet 

med nyckelord lättare hitta svaren på de didaktiska frågorna, och utifrån svaren bildade vi 

därefter teman. Den utvidgade didaktiska triangeln användes för att relatera våra teman till 

individ, förskola och samhälle. Genom denna kategorisering kunde vi få fram vilka faktorer i 

de olika områden som visar vilka förutsättningar förskollärarna har för att bedriva 

utomhuspedagogik. 

Våra analysfrågor blev: 

• Vad lärs i utomhusmiljön? 

• Hur tar förskollärarna tillvara på utomhusmiljön och hur undervisar förskollärarna 

utomhus? 

• Hur skapar förskollärarna förutsättningar för barns lärande utomhus? 

• Varför väljer förskollärarna att vistas utomhus? 

• Vilka förutsättningar samt vilka begränsningar har förskollärarna för att bedriva 

utomhuspedagogik? 
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8 Resultat 
	
	
Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar som finns för förskollärare 

att bedriva utomhuspedagogik i förskolan, samt vilket lärande barnen därmed erbjuds. Samt att 

ta reda på förskollärarnas syn på att bedriva undervisning i utomhusmiljö. Utifrån våra 

analysfrågor presenteras svaren i form av fem olika teman, där vi utgått från den didaktiska 

triangeln. Vi har därför fokuserat på vad som lärs ut, hur det lärs ut och varför det ska läras. Vi 

har även tagit med representativa citat från förskollärarna. Våra fem teman blev följande: 

• Matematik, naturvetenskap, motorik och fantasi 

• Skogsutflykter som en rutin 

• Större utrymmen och färre sjukdomar  

• Kläder och väderlekar 

• Personalbrist och ekonomi 

 

8.1. Vad lärs i utomhusmiljön? 
	
	
 8.1.1 Matematik, naturvetenskap, motorik och fantasi  
	
Utomhuspedagogik för många av förskollärarna var att ta tillvara på lär tillfällen ute på gården 

och i närmiljön samt hitta meningsfullt lärande utifrån barnens intresse. Lära med hela kroppen 

och lära sig saker om naturen med alla sinnen. Ulla berättar vad utomhuspedagogik är för henne 

och vad hon anser att barnen kan lära utomhus. 

Det är väl alla lär tillfällen som man kan få till när man är ute. Att man har dom glasögonen på sig bara, 

att man utnyttjar tillfällen, det finns ju överallt hela tiden om man vill, att man bara är där och lyssnar 

in. 
Det framkommer att det mesta går att lära ute enligt förskollärarna och det som blir de vanligast 

förekommande ämnen som lärs i utomhusmiljön är matematik, naturvetenskap och hållbar 

utveckling från förskollärarnas sida. Barnen får också utöva fantasilekar och träna motoriken. 

Sandra säger: 
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...hur man ska vara i naturen, att man inte kastar skräp, det brukar vi alltid börja säsongen med, vad man 

får göra och inte göra i skogen, så det är ju en slags undervisning. Sen kan man ju om man har tema… 

det är ju mycket naturvetenskap i skogen men också matematik, former.  

Iris tillägger: 

Det blir mycket matematik, sortering, former, storleksordning exempelvis hämtar pinnar i olika längder 

och mäta. Barnen har lagt sig på gräsmattan och sett hur långa vi är tillsammans. Men såklart 

naturvetenskap också, det smiter liksom in när man är ute, det hör ju liksom till. 

Genom våra intervjuer fick vi fram att matematik är det vanligaste ämnet som förskollärarna 

planerar att utföra utomhus. Naturvetenskap är också något som lärs ut, där förskollärarna ser 

det som en naturlig del i undervisningen när de vistas ute där ingen planering behövs för detta. 

De svarar på frågor om naturen som barnen spontant ställer eller uppmärksammar något som 

fångat deras intresse. 

 

8.2 Hur tar förskollärarna tillvara på utomhusmiljön och hur 
undervisar förskollärarna utomhus? 
 

8.2.1 Skogsutflykter som en rutin 
	
Alla intervjuade förskollärare berättade att de har rutiner angående utomhusvistelse där de går 

ut minst en gång per dag under hela året. Under vår, sommar och höst var målet att gå ut två 

gånger om dagen. En annan rutin som flera av dem hade var skogsutflykter som skedde en gång 

i veckan. Vid skogsutflykterna berättar Iris att skogens resurser tas tillvara på för lärande på 

olika sätt. 

... barnen hämtar pinnar som är olika långa och olika färger på saker, storlekar. Så det blir nog mycket, 

jag är nog mycket för matte jag känner så att det är mycket mattetänk när jag är ute, att man jämför och 

mycket matteglasögon. Sen hade vi ju teater så vi har ju spelat mycket teater både barnen och vi när vi 

har varit i skogen. 

 

Vi tolkade det som att Iris tyckte det var lättare att spela teater för barnen i skogens miljö. Anna 

berättade också att det var lättare att undervisa i drama i skogens miljö: 
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Drama det gör jag sällan här inne, men i skogen där är det liksom hela tiden. Där kan man vara vad som 

helst och hitta på och vi kan leka sagor och vi kan leka Bockarna Bruse när vi går över bron, att man 

kan berätta den på ett skojigt sätt. 

Utifrån citatet beskriver Anna att fantasin stimuleras mer i skogen då miljön där inspirerar till 

teater och sagoberättande mer än vad det gör i inomhusmiljön. 

Förskolläraren Isabelle berättade även hon att de tog de tillvara på allt som skogen erbjuder, 

både för teater, kojbygge eller andra skapande-aktiviteter som land art och bingobrickor. 

Isabelle nämnde också att barnen lekte mycket fantasilekar i skogen bland annat från sagor, 

som exempelvis Bockarna Bruse.  

 

8.2.2 Förskollärarna använder sig av naturmaterial och alla sinnen 
	
Vid utomhusvistelse på förskole gården framkom att många av förskollärarna ofta tog med 

material ut som böcker för läsvila och faktaböcker för att lära om växter och insekter. De tog 

också med material för bildskapande eller pyssel ut. Det vanligaste begreppet som framkom i 

vår analys gällande hur de tar tillvara på utomhusmiljön, är genom naturmaterial som används 

på olika sätt. Som tidigare nämnts kan detta vara material från skogen eller att de utnyttjar 

naturens årstidsväxlingar, där de exempelvis bygger snögubbar på vintern och tittar på knoppar 

på våren. Enligt Sandra så använder de sig av mycket material när de ägnar sig åt skapande ute 

men att de också tar med sig olika naturmaterial in. 

Vi använder riktiga saker, löv, blommor tittar vi på, ja spår har vi tittat på. Vi kan ta med material in 

också, det blir både när man är på plats och att man tar med sig in och gör något. 

Flera av förskollärarna menar även att det oftast är genom teman som de får in 

utomhuspedagogiken när de använder sig av naturens material för lärande. Sandra beskriver 

vidare hur de arbetar med teman: 

Vi hade ett tema i höstas, äppeltema. Vi har så bra att vi har fruktträd på gården så då kunde de ju följa 

äpplets kretslopp och så kunde de plocka, smaka, baka, göra och sjunga. Ja allt som ingår i ett tema, så 

det kan man ju göra om man har tur. Om man har bra gård med möjlighet till teman. Vi har inte haft så 

mycket andra tema, men det brukar ju bli svampar, träd. 
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Sandra fortsätter att beskriva hur utomhuspedagogiken bidrar till ett utvidgat lärande genom att 

barnen får uppleva saker i dess naturliga miljö, som exemplet ovan genom äppeltemat där de 

får plocka, smaka och baka. Anna menar också att utomhuspedagogik bidrar med att barnen lär 

med hela kroppen och alla sinnen.  

 

8.3. Varför väljer förskollärarna att vistas utomhus? 
	
	
8.3.1. Större utrymmen och färre sjukdomar 
	
Det som genomsyras från alla förskollärares svar är att alla är positiva till utomhusmiljöns 

betydelse för att bidra till barnens utveckling och lärande. Den friska luften som utomhusmiljön 

ger, bidrar till att barnen blir piggare och även lugnare när de sedan kommer in. Något som 

betonas är att det inte sprids lika mycket smitta utomhus som inomhus och att de håller sig 

friskare, både fysiskt och psykiskt. En annan uppfattning som flertalet förskollärare berättade 

om var att motoriken gynnades i utomhusmiljön då de kunde leva ut på ett helt annat sätt än 

inomhus vilket Anna berättar: 

Jag tror att det bidrar med jättemycket psykisk hälsa, tror jag, jag tror dom mår bra av att liksom vara 

ute och motoriskt röra på sig med kroppen och få klättra, och ja vara ute liksom i friska luften, ja jag 

tror det är superviktigt mycket viktigare än vad man tror. 
 

Barbro berättar om det hon anser vara fördelar med att vara utomhus: 

 
Det är sunt, frisk luft och motion är bra och viktigt, och jag tycker just det här med hälsa i vårt stressade 

samhälle det är en viktig del att förmedla till barnen att hjälpa dem att komma ner i varv... 
 

Även Sandra betonar hur viktig utomhusmiljön är för motoriken samt att barnen får utlopp för 

sitt rörelsebehov, vilket är svårt att tillfredsställa inne eftersom det inomhus upplevs störande. 

Utomhus däremot behöver personalen inte tjata på dem för då gör det ingenting att de far runt, 

dessutom skapas mindre konflikter när barnen har mer utrymme och inte är så nära varandra. 

Sandra förklarar: 

Den motoriska utvecklingen tjänar mycket på att vara utomhus, det beror väl på vad man har för 

utomhusmiljö, men det är ju svårt inne att klättra och hoppa och springa som man kan göra ute. 
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Anna förklarar även hon att konflikterna minskar vid utomhusvistelse: 

 
När det blir stökigt här inne då går vi ju ut, då blir det ju så att nu går vi ut och då funkar det ju jättebra, 

för dom skingras åt alla möjliga håll och känner väl själva med att man inte behöver vara så nära den 

som man kanske är arg på, eller som man kanske inte vill riktigt vara med… 
 

Enligt Iris så kan barnen också få leka ifred med de lekar som de har utan att bli störda eftersom 

de får möjlighet till att kunna dela på sig tack vare utrymmet som finns utomhus. 

En annan möjlighet utomhuspedagogiken skapar är att barnen får lära med hela kroppen och 

alla sina sinnen, det blir en helhetsupplevelse där de kan dofta, smaka, lukta känna och lyssna. 

Framförallt är det när man tar sig utanför gården som fantasin stimuleras hos barnen. Från 

förskollärarnas sida där Anna berättar att det blir spontana lärsituationer som kan uppstå i 

skogen: 

...är man ute på en rast på skolgården då är det lätt att man blir ståendes och tittar när dom leker. Men i 

skogen där blir du inte ståendes för de kommer med saker, och du vill visa att det finns mycket att titta 

på… 

 

Avslutningsvis menar Sandra att det är under sommarhalvåret som det lättare går att vistas 

utomhus och genomföra pyssel och experiment, medans det under vinterhalvåret blir svårt.  Ulla 

däremot säger att de skulle kunna bedriva allt lärande utomhus och använda sig av det material 

som finns, eftersom de då får med alla delar i läroplanen precis som om de vistas inomhus.  

 

8.4. Vilka förutsättningar samt vilka begränsningar har 
förskollärarna för att bedriva utomhuspedagogik? 
 
8.4.1. Kläder och väderlekar 
	
Utifrån respondenternas svar framkom det att barns brist på kläder som är anpassade för 

utevistelse, hindrar förskollärarna att bedriva ett lärande utomhus, speciellt under 

vinterhalvåret. Barnen har för trånga overaller och joggingskor trots kyla vilket gör att de fryser 

och måste gå in eller inte kan ta sig ut alls från första början. Trots upprepade påminnelser via 
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veckobrev, sms och muntligt är det svårt att nå fram till föräldrarna vilket flertalet pedagoger 

bekräftar. Anna säger: 

...när det är riktigt dåligt väder, om man tänker att det regnar eller är väldigt kallt, när det är kallt… Man 

tänker att det ska bli jättekul att spåra djur och dom är jätteengagerade och sådär men så har dom för 

dåligt med kläder och då, då är det ju en begränsning.  

Vi tolkar det som en frustration hos förskollärarna när inte föräldrarna ser till att barnen har 

passande kläder för rådande väderlekar, vilket begränsar planerade utomhusaktiviteter.  

Det framkommer också att gården på förskolan under vintertid hindrar de yngre barnen från att 

vistas där då den är täckt av snö och is. Anita förklarar: 

Det är ju jobbigt att vara ute när det är snö för de små…. de har svårt att gå för det är ju snö på hela 

gården för det skottas inte och då blir det jobbigt... och is blir det... man kommer absolut inte till skogen. 

Anita berättar att det är ett hinder under delar av vinterhalvåret med mycket snö på 

förskolegården för att kunna ta sig ut med de yngre barnen. Det framkommer att de yngre 

barnen begränsas på grund av sin ålder då de inte anses klara av att gå på halt underlag eller i 

djup snö.  

 

8.4.2. Personalbrist och ekonomi 
	
Vidare framkom bristen på personal som en begränsning för de yngre barnen och utevistelse, 

både gällande skogen men även förskolegården under vinterhalvåret. Förskollärarna på dessa 

avdelningar berättade att is och för mycket snö gjorde att de inte tog sig ut på gården då små 

barn lätt kan halka och slå sig. Att ta sig till skogen var också en begränsning för små barn då 

de berättade att det saknas personal för att täcka upp för att kunna dela på grupperna. Däremot 

får de äldre barnen gå till skogen då det inte krävs lika många pedagoger. Ulla förklarar: 

... ska vi gå med dom små då funkar det ju inte, vi har några stycken som är 1 och 1 ½ år som är väldigt 

energiska och överallt… 

Bristen på personal hör ihop med dålig ekonomi där grupper måste slås ihop och att de inte har 

möjlighet att sätta in vikarier eftersom pengar saknas. Enligt Barbro så är det också ekonomin 

som sätter begränsningar gällande det materiella. Hon önskar köpa in mer material och fler 

spännande utformningar på utegården som exempelvis en klättervägg eller anordna vattenlek 

på en vägg för att skapa en attraktiv gård för barnen. Enligt Ulla så finns stora förutsättningar 
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för lärande utomhus i naturen om de skulle få möjlighet att ta sig från gården eftersom skogar 

och sjöar i närområdet erbjuder många resurser för lärande. 
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9 Diskussion 
	
Här nedan diskuteras de resultat som framkom utifrån våra intervjuer i förhållande till tidigare 

forskning samt studiens syfte och frågeställningar. Dessa delar binds ihop där resultatet ska 

kunna ge ett nytt kunskapsbidrag gällande utomhuspedagogikens betydelse. 

Vad lärs genom utomhuspedagogik? 

Hur motiverar och använder pedagoger utomhusmiljön som en resurs för barns lärande och 

utveckling? 

Varför väljer förskollärarna att bedriva utomhuspedagogik? 

Vilka förutsättningar har förskollärarna för att bedriva utomhuspedagogik?  

Efter resultatdiskussionen kommer en metoddiskussion där vi resonerar om vår metod. 

Slutligen kommer vi ge förslag på fortsatt forskning inom detta område. 

 

9.1. Resultatdiskussion 
	
	
9.1.1. Läroplanen 
	
Som tidigare nämnts är utevistelsen enligt Björklund (2016) en självklar del av verksamheten i 

den svenska förskolan.  Skolverket (2018) anser att barnen ska kunna växla under dagen mellan 

olika aktiviteter, både inomhus och utomhus där många mål från läroplanen Lpfö-18 kan 

uppnås genom utomhusvistelse. Det kan vara kunskaper om naturen, hållbar utveckling, hälsa, 

välbefinnande, matematik med mera, eftersom kunskap sammanbinds genom kroppen och alla 

sinnen. Björklund (2016) menar att det hela tiden handlar om att se till varje förskolas specifika 

förutsättningar för att kunna leva upp till alla delar i läroplanen. Detta var något som vi upplevde 

att förskollärarna strävade efter genom att de använde utemiljön som ett extra rum och 

naturmaterial som artefakter i olika lärsituationer.  

Vidare framkom också att förskollärarna ansåg att utomhuspedagogik för dem innebar att lära 

med hela kroppen och alla sina sinnen där de utgår ifrån barnens intressen. Barnen får i 

utomhusmiljön ett utvidgat lärande då de får möta saker i dess naturliga miljö, vilket är i likhet 
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med pragmatismens syn på lärande vilket Dahlgren och Szczepanski (2011) skriver om. Enligt 

pragmatismen så ska undervisningen ske med alla sinnen ute i naturen och att genom att 

använda konkreta material i naturen ger ett naturligt lärande där hela kroppen används. 

Vår studie har utifrån tidigare forskning och insamlat empiriskt material visat att de 

medverkande förskollärarna ser utomhuspedagogik som ett tillfälle där man tar tillvara på lär- 

tillfällen ute på gården och i närmiljön samt hittar meningsfullt lärande utifrån barnens intresse. 

Detta beskriver som tidigare nämnts Johan Öhman (2014) med den utvidgade didaktiska 

triangeln, där ett samspel sker mellan lärarens val av vad som ska läras, undervisningsmetod, 

det vill säga hur det ska läras och vad barnen har för erfarenheter sedan tidigare.  

 

9.1.2 Fysisk aktivitet 
	
Det resultat som framkommit genom våra intervjuer ger en bild av några förskollärares tankar 

kring hur de använder utomhusmiljön som en resurs för barns lärande och utveckling. Vilka 

begränsningar som finns samt vilka förutsättningar de har för att bedriva utomhuspedagogik. 

Något som intervjupersonerna var eniga om var att frisk luft och motorisk träning var viktigt. 

Det visar också tidigare studier, att de barn som får utöva fysiska aktiviteter blir mer aktiva i 

den fria leken samt att deras tidiga läsförståelse förbättras vilket Kirk, Vizcarra, Looney & Kirk 

(2014) menar. Tyvärr rör sig alltför många barn och unga för lite idag och Folkhälsoguiden 

(2019) beskriver att fler stillasittande aktiviteter konkurrerar med barns naturligt aktiva 

rörelsemönster. Även Dahlgren och Szczepanski (2011) skriver om den fysiska aktivitetens 

betydelse för lärande. De menar att fysisk aktivitet bidrar till att medvetandet och kroppen förs 

samman, där lärandet sker genom kroppens handlingar, vilket i sin tur aktiverar tankar och 

föreställningar hos individen. Vi upplevde att förskollärarna hade en förståelse för 

utomhusmiljöns betydelse för barns välmående både fysiskt och psykiskt och strävade efter att 

barnen skulle vistas utomhus en gång per dag men helst två. 

 

9.1.3 Risky play 
	
Även om utomhusvistelsen betonas som viktig för barns lärande hos våra respondenter, så 

framkom det i vår studie ändå begränsningar för de mindre barnens utomhusvistelse, där det 

fanns risk för skador, så kallad risky play, (riskfylld lek i utomhusmiljö). Detta förklarar 
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McFarland och Gull Laird (2017) är tillfällen där naturen erbjuder riskfyllda lekar som barnen 

kan lära sig hantera när de vistas i naturen, eftersom barn vill uppnå känslan av spänning och 

upprymdhet som dessa aktiviteter skapar. Dessa aktiviteter begränsar dock vuxna av rädsla för 

att barnen ska skada sig. Det var något som också framkom i vår studie, att pedagogerna 

begränsar barnens möjlighet till utomhusvistelse när det gäller de allra minsta barnen på 

förskolan. Anita berättade i intervjun att under vintern är förskolegården täckt av is vilket 

hindrar dem att gå ut med de yngre barnen. Vi tolkar detta som att pedagogerna var oroliga att 

barnen skulle halka och göra sig illa och därför begränsas barnen i sina möjligheter att träna på 

att ta sig fram på halt underlag. Anita nämnde också att det var ett hinder när det var för mycket 

snö på gården och att de små barnen inte kunde gå i den djupa snön. Vi anser att förskollärarna 

begränsar barnen i sin utveckling genom att inte gå ut och låta dem träna på att ta sig fram i 

snö. Som förskollärare bör man kunna pröva andra sätt så de yngre barnen som exempelvis inte 

kan gå än eller har svårt att ta sig fram i snödjup kan få uppleva snö på andra sätt. Det kan ske 

genom att de får sitta i en pulka eller vagn och få känna på snö i en hink. Vi menar att 

förskollärarna behöver utvidga sina tankar gällande att skapa möjligheter för alla barn. Det 

framkom även att skogsutflykter med små barn ansågs vara svårare och kräver mer personal då 

de mindre barnen anses vara energiska och “lite överallt”. Vi tolkar det som att förskollärarna 

ser risker med att yngre barn befinner sig i skogen och vi upplever att det beror på att de inte 

litar på barnens motoriska förmåga att vistas där. Detta är i likhet med vad Szczepanski (2009) 

menar är ett hinder där större barngrupper skapar en osäkerhet hos förskollärare då de har 

svårare att hålla uppsikt över barnen. Utifrån detta tror vi att förskollärarna vill vara fler vuxna 

vid skogsutflykter med yngre barn än med äldre barn då de anser yngre behöver mer stöd.     

McFarland och Gull Laird (2017) menar att vuxna ofta begränsar risky play aktiviteter eftersom 

de tror barnen kan ta skada när de utför dessa. Genom dessa begränsningar bidrar det till 

långsiktiga försämringar på barns fysiska aktivitet då de blir mer stillasittande. Vi anser att det 

är till barnens fördel att utmana dem motoriskt genom att låta dem klättra i träd, balansera och 

hoppa på stenar. Vuxna bör inte stoppa dessa riskfyllda lekar utan förstå det positiva långsiktiga 

effekterna som risky play ger. Därför menar vi att fortbildning i utomhuspedagogik bör ses som 

en viktig del i förskollärarnas yrke, eftersom kunskap om utomhuspedagogikens fördelar inte 

alltid synliggörs. Viktigt är också att snöröja och is bekämpa förskolegårdarnas underlag för att 

skapa förutsättningar för de yngre barnen att kunna vara ute och röra sig fritt.  



 33 

I yrket som förskollärare bör möjligheter ses istället för hinder där barnen eventuellt kan gå 

halvvägs till skogen eller att förskollärarna kan dra barnen i pulkor. Det är viktigt att kunna se 

ett lärande som barnen får i att uppleva naturen i verkligheten genom alla årstider. 

 

9.1.4 Tillgång till naturen 
	
Berg och Fägerstam (2013) att skillnaderna på tillgången på natur skiftar beroende på 

bostadsområden och därav utnyttjas naturen olika mycket beroende på vilket samhällsgrupp 

man tillhör och att många barn är begränsade i sin tillgång till naturen. Detta anser även 

Folkhälsoguiden (2019) och betonar hur viktig förskolan därför är eftersom alla barn kan nås 

här och få chans till att vistas utomhus och därmed röra på sig mer. Barn i förskoleåldern är 

som mest aktiva vilket minskar desto äldre de blir. Därför anser vi det vara otroligt viktigt att 

som pedagog inte begränsa barn utifrån deras ålder gällande utomhusvistelse och enbart se 

risker utan även vad naturen kan ge för barnens lärande. Vi tror att de yngre barnen kan vistas 

i skogen på samma villkor som de äldre om pedagogerna litar på att de lär sig genom att pröva 

och kanske göra sig illa ibland, men att det gynnar dem i det långa loppet både motoriskt och 

ur ett hälsoperspektiv. Särskilt viktigt är det för de barn som inte har tillgång till naturen i sin 

hemmiljö. Vidare menar Yildrim och Özyilmaz Akamca (2017) att yngre barn inte enbart bör 

vistas på förskolegården utan också i naturen, eftersom barn som kontinuerligt vistas i naturen 

får betydligt bättre koordinations- och balansförmåga mot de barn som bara har tillgång till 

lekplats eller förskolegård. Därför menar vi att de yngre barnen också bör ha rutiner för att gå 

till skogen en gång i veckan precis som de äldre barnen, eftersom de då kan träna motoriken 

samt att mer vistelse utomhus skapar en bättre grund för barnens framtid utifrån olika 

hälsoaspekter. 

 
 
9.1.5 Samhällsaspekter 
	
Genom den utvidgade didaktiska triangeln kunde vi utifrån samhällsaspekter se att en av 

begränsningarna förskollärarna på förskolan som drivs av en ekonomisk förening nämnde i 

intervjuerna var bristen på personal. Detta menade de hör ihop med dålig ekonomi där de inte 

kan sätta in vikarier och barngrupper då måste slås ihop på grund av att pengar saknas. Vi 

upplevde att förskollärarna ville så mycket mer med sin undervisning i utomhuspedagogik men 

att de var begränsade på grund av personalbrist. De hade svårt att gå från gården när personalen 
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inte räckte till. Enligt Barbro så är det också ekonomin som sätter begränsningar gällande det 

materiella i utomhusmiljön. Att förskolor ska begränsas på grund av de inte har ekonomiska 

resurser anser vi är synd då fördelarna med utomhusvistelse är så många och förskolan är en 

plats där de flesta barn vistas dagligen. Skolverket (2019) menar att ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv ökar möjligheten för barns lärande, både kring natur och i andra ämnen, eftersom 

kunskap sammanbinds genom kroppen och alla sinnen. I förskolans läroplan står det bland 

annat att förskolan vilar på demokratins grund och är viktig för ett livslångt lärande med lust 

för lek, fantasi och kreativitet. I vår studie framgick det att förskollärarna använde sig av skogen 

som en plats för att utveckla barnens fantasi genom rollekar och teater. Genom skapande med 

naturmaterial stimulerades även kreativiteten hos barnen som exempelvis kojbygge och land 

art.  

I likhet med det psykologerna i en debattartikel från Aftonbladet (2019) skriver om att 

ekonomiska resurser ska läggas på mer personal i förskolan, anser även vi att de ekonomiska 

resurser som finns i första hand bör läggas på ökad personaltäthet och därefter digitala verktyg. 

Carrier m.fl. (2013) menar att det är tekniken som bidragit till att barn vistas mer inomhus, 

vilket minskar deras förståelse för människans samband med den naturliga omvärlden vilket 

leder vidare till hälsoproblem som aggressioner, beteendestörningar, övervikt eller diabetes. Vi 

menar därför att det är av betydelse att barn i förskolan får chans att upptäcka och uppleva 

naturen då inte alla har tillgång till den. Digitala verktyg däremot tror vi de flesta barn möter 

dagligen i sin hemmiljö vilket kan påverka att de blir mer stillasittande. Det ska självfallet finnas 

i förskolan men användas på ett sätt som gynnar barns lärande. Därför menar vi att det är viktigt 

att pedagoger i förskolan hitta goda rutiner och arbetssätt som kombinerar utomhuspedagogik 

med rörelse och lek, och användning av digitala verktyg.  

Enligt Berg och Fägerstam (2013) skapas ett intresse och förståelse för naturen om barnen 

regelbundet får vistas där. Barnen får även en förståelse för miljö-och naturfrågor i större 

sammanhang. Därför är förskollärarnas syn på utomhuspedagogik och val av 

undervisningsmetod något som påverkar barnens framtida intresse till att vistas utomhus och 

påverkar deras lärande, fysiska aktivitetsgrad samt förstå samband i naturen. Även hälsan 

påverkas positivt av utomhusvistelse vilket tidigare nämnts, därför menar vi att det positiva i 

att bedriva utomhuspedagogik gynnar samhället för framtiden. Detta genom att barnen redan 

från förskolan får kunskaper om samband mellan hälsa och fysisk aktivitet samt hur vi 

människor påverkar naturen och vi påverkas av den.  
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9.2. Metoddiskussion 
	
Eftersom vi valde en kvalitativ metod kunde vi synliggöra förskollärarnas syn på hur de 

motiverar sitt arbete med utomhuspedagogik samt vilka förutsättningar för lärande och 

utveckling barnen erbjuds. Vårt datamaterial analyserades utifrån den utvidgade didaktiska 

triangeln då vi ur ett samhällsperspektiv kunde få en bredare syn på förskollärares 

förutsättningar i arbetet med utomhuspedagogik. I studiens inledning lyftes att smarta telefoner, 

surfplattor och spännande tv-program, som pågår dygnet runt, lockar barn i yngre åldrar till 

soffan och stillasittande. Detta var dock inte något som vi kunde se i vår studie eftersom vi inte 

intervjuade föräldrar eller barn och därför inte hade möjlighet att undersöka hur skärmtid 

används i hemmen. Intervjuer var en bra metod för att få reda på förskollärarnas tankar om 

utomhuspedagogik då vi genom våra semistrukturerade intervjuer kunde få mer utvecklande 

svar och ställa följdfrågor, för att få en djupare förståelse för deras tänkande. Vi har å andra 

sidan en förståelse för att svaren från respondenterna tolkats ur vårt perspektiv och kanske inte 

ger en exakt bild av deras tankar. Om vi hade kompletterat studien med observationer hade vi 

kunnat få en bättre bild av hur förskollärarna arbetar med utomhuspedagogik i vardagen för att 

kunna säkerställa att de som sades i intervjuerna stämde. 

De båda förskolorna hade olika förutsättningar gällande de ekonomiska resurserna då förskola 

1 bedrevs i kommunal regi och förskola 2 hade en ekonomisk förening som huvudman. 

Förskolorna kunde därför inte jämföras med varandra men det var heller inte vårt syfte, vi anser 

däremot att vi fått fram olika intressanta inslag om vad utomhuspedagogik innebär för just dessa 

förskollärare och i deras verksamhet. Slutligen hade det också varit intressant att besöka fler 

förskolor för att kunna jämföra hur förskollärarna använder utomhusmiljön som resurs för barns 

lärande, och om det är en begränsning om exempelvis förskolan är belägen i en stad eller ej?  
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10 Slutsats 
	
Vår huvudsakliga slutsats är att de yngre barnen på förskolorna inte erbjuds utomhusaktiviteter 

i samma utsträckning som de äldre barnen. Förskollärarna motiverar detta utifrån att det krävs 

mer personal när de yngre barnen ska vistas ute. Detta då det ser risker där de kan skada sig, 

som exempelvis hal is under vintertid eller vid skogsutflykter. Vi anser därför att pedagogerna 

begränsar de yngre barnens utveckling och lärande. Dock framkom det att förskollärarna ändå 

framhöll utemiljön som väldigt viktig, där motorisk träning sker och lärande och nyfikenhet 

kring naturen väcks. Därför menar vi att förskollärarna behöver få mer kunskap om risky play 

(riskfyllda lekar) och det positiva effekter som det ger barnen. Några av respondenterna 

framhöll detta med frisk luft och motion som sunt, samt att hälsa i vårt stressade samhälle är en 

viktig del att förmedla till barnen. Det är något som vi vill slå ett extra slag för och som även är 

ett mål i förskolans läroplan Lpfö-18. Målet är att förskolan ska ge varje barn förutsättning att 

utveckla koordinationsförmåga, motorik och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt 

det är att ta hand om sitt välbefinnande och sin hälsa (Skolverket 2018).  

Vid utevistelse har barnen också större rörelsefrihet och förskollärarna menade att det blev 

mindre konflikter mellan barnen när de vistades ute och hade bättre möjligheter att leka mer 

ostört i olika konstellationer. Vi kan dra slutsatsen att barns lek utvecklas på ett annat sätt ute 

än inne eftersom barnen upplever med sina sinnen i leken och utomhus får barnen verkligen 

pröva på detta. Leken utomhus blir heller inte avbruten eller störd på samma sätt tack vare det 

utrymmet som utomhusmiljön erbjuder. Därför anser vi att förskolans verksamhet bör ta vara 

på utomhusmiljön och använda den som ett extra rum när barngrupperna blir allt större. Vi har 

fått en större förståelse för att utomhuspedagogik är viktigt för barns lärande, hälsa och 

utveckling. Vi anser att förskollärare som arbetar i förskolan måste var medvetna om hur de ska 

lägga upp aktiviteter för att integrera olika ämnen i utomhusvistelse, och kunna stötta och 

vägleda barnen i deras utveckling. Genom våra intervjuer har vi fått insikt i hur förskollärarna 

på dessa två förskolorna använder och motiverar utomhusmiljön som en resurs för barns lärande 

och utveckling samt vilka aktiviteter barnen erbjuds. Vi har även fått en förståelse för vilka 

förutsättningar förskollärarna har i sitt arbete för att bedriva utomhuspedagogik samt deras 

åsikter om vilket lärande som skapas genom att vara utomhus.  
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10.1. Förslag till fortsatt forskning 
	
Då det i vår studie framkom att de mindre barnen inte blev erbjudna samma utmaningar som 

de äldre barnen gällande utomhusaktiviteter, anser vi att det behövs mer forskning på de mindre 

barnen och utomhuspedagogik. Det vore även intressant att se vilka de främsta fördelarna är 

med utomhuspedagogik för barn i tidig ålder när det gäller utveckling både intellektuellt och 

motoriskt.  Även hur förskolans verksamhet kan skapa förutsättningar för förskollärarna att 

bedriva utomhuspedagogik året runt. Då det gäller både den ekonomiska biten och den 

organisatoriska med personaltäthet och snöröjning. En annan spännande sida av 

utomhuspedagogik som vi tycker borde undersökas är, vad barnen själva tycker om 

utomhusvistelse? Den främsta forskningen handlar om vad vuxna anser och hur 

utomhuspedagogik gynnar barnens utveckling ur ett vuxenperspektiv. Men vad säger och visar 

barnen om att vara utomhus? Vår förhoppning är att det kan bidra med en djupare förståelse till 

utomhuspedagogik av förskollärare och rektorer men även ute i vårat samhälle. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vid Örebro universitet och skriver just nu vår C-

uppsats. Syftet med studien är att få en förståelse för hur förskollärare inom förskolan tar tillvara 

på utomhusmiljön som en resurs för lärande. 

Studien kommer att genomföras på två förskolor där vi riktar oss till förskollärare. 

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till förskollärare vid 

Örebro universitet. Studien kommer att genomföras genom intervjuer. Intervjun kommer att 

beröra din uppfattning om utomhuspedagogik samt vilka rutiner och arbetssätt som tillämpas 

på er avdelning gällande detta. Vilka möjligheter samt vilka eventuella begränsningar finns för 

att använda utomhusmiljön som en plats för lärande?  

Intervjun beräknas ta 20–30 minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid 

och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

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

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras muntligen för andra studerande och 

skriftligen i form av ett examensarbete. Inspelningarna och transkriptionerna kommer att 

förstöras när examensarbetet är godkänt. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan närmare motivering.  

 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie.  

 

Datum                                  Namn 

 

Ansvariga för studien är Ida Hallin och Elsa Nordenfelt. Har Du frågor om studien är Du 

välkommen att höra av dig till någon av oss 
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Elsa Nordenfelt, Student  

070-275 71 29  

elsa.nordenfelt@gmail.com 

 

Ida Hallin, Student 

070-228 24 42   

hallinida@hotmail.com 
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Bilaga 2 
	
Intervjufrågor 

1. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

2. Hur arbetar ni med utomhuspedagogik? Tema? 

3. Vilka rutiner har ni på förskolan angående utomhusaktiviteter? 

4. Utifrån den debatt som förs idag om stora barngrupper i förskolan,  

5. upplever du att barngrupperna idag blivit större än tidigare? Hur arbetar ni med det? 

Kan ni använda utomhusmiljön som ett extra rum för lärande? 

6. Upplever ni någon skillnad på barnens beteenden när de vistas ut? I så fall vilka? 

7. Upplever du att det finns några begränsningar när det gäller att använda utomhusmiljön 

som en plats för lärande? Om det finns det i så fall vilka? 

8. Vilka möjligheter tror du utomhusmiljön kan bidra med för barnens utveckling och 

lärande? 

9. Vilka aktiviteter blir de vanligast förekommande? 

10. Varför blir dessa aktiviteter vanligast förekommande? 

11. Vad är det ni använder i naturen som undervisningsmaterial?  

12. Vad undervisar ni i utomhusmiljön och varför?  

13. Vilka möjligheter och begränsningar?  

14. Har ni nån annan avsikt för lärandet? 

15. Kan man kombinera IKT och utomhuspedagogik på ett bra sätt? 
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Bilaga 3 
 
Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter som skriver vårt examensarbete under perioden april-maj.  

I vår studie vill vi ta reda på hur förskollärare använder utomhusmiljön som en resurs för 

lärande.  

Därför vill vi intervjua några förskollärare om deras uppfattningar om utomhuspedagogik, 

samt vilka rutiner och arbetssätt som tillämpas gällande detta. Vilka möjligheter samt vilka 

eventuella begränsningar finns för att använda utomhusmiljön som en plats för lärande?  

 

Vi undrar därför om det är möjligt för oss att besöka två förskolor som du ansvarar för och där 

genomföra intervjuer med 6–8 förskollärare.  

Om möjligheten finns för oss att besöka er, skulle det passa några dagar under tidsperioden 

vecka 17–18? 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Elsa Nordenfelt, Student  

070-275 71 29  

elsa.nordenfelt@gmail.com 

 

Ida Hallin, Student 

070-228 24 42   

hallinida@hotmail.com 
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