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Abstract  
The purpose of this paper is to investigate teachers´attitudes to and work with outdoor 

education in preschool. The aim is also to identify the opportunities and barriers that exist to 

conduct outdoor education. In my research I have interviewed six preschool teachers in a 

medium sized municipality, where five of the teachers worked in the suburbs to the Big City 

and one teacher worked in the downtown Big City. 

 

All respondents in the study were in favor of conducting outdoor education. The respondents 

claimed that it promoted children´s health and motor skills. The result also shows that the 

teachers saw a great opportunity for learning related to outdoor education, by using the 

resources of nature. A major advantage of outdoor education was considered in the fact that 

different subjects could be integrated in an outdoor environment. 

 

The result also shows that the conditions and circumstances of the preschool outdoor 

environment varied in the different preschools. Another obstacle that emerged from the study 

was that some children lacked proper clothing for outdoor education. This was, according to 

the respondents, due to the carelessness of the parents, but in some cases also in varying 

economic relations. However other theories that teachers would be afraid to engage in outdoor 

education due to uncertainty, that the kids don´t want to go out and that outdoor education is 

only about science, was proven wrong. 

 

My conclusions are that teachers have a positive approach to outdoor education and that they 

have strategies for how outdoor education should be conducted. It is concluded that the main 

obstacle for conducting outdoor education is that children lack proper clothing. Although the 

preschool teachers felt that outdoor education leads to learning, my conclusion is that it´s 

impossible to answer if and when learning takes place, if it takes place outdoors in the 

preschool outdoor environment, indoors or outside the preschool altogether. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Outdoor education, Outdoor environment 



4 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers förhållningssätt till och strategier med 

utomhuspedagogik inom förskolan. Syftet är vidare att se vilka möjligheter och hinder det 

finns för att bedriva utomhuspedagogik. I min undersökning har jag intervjuat sex 

förskollärare i en medelstor kommun, där fem pedagoger arbetade ute i förorten till Storstaden 

och en pedagog arbetade i centrala Storstaden.  

 

Samtliga respondenter i studien var positivt inställda till att bedriva utomhuspedagogik. 

Respondenterna ansåg att det främjar barns hälsa och motoriska utveckling.  

Pedagogerna såg en stor möjlighet till lärande i samband med utomhuspedagogiken, med 

hjälp av det naturen har att erbjuda. En stor fördel med utomhuspedagogiken ansågs vara att 

de olika läroämnena kunde integreras i utemiljön. 

 

Resultatet påvisar även att förutsättningar och förhållanden i förskolans utemiljö varierade på 

de olika förskolorna. Ett annat hinder som framkom i studien var att vissa barn saknade rätta 

kläder för utomhuspedagogik. Detta berodde enligt respondenterna på slarv från föräldrarna, 

men i vissa fall även på varierande ekonomiska förutsättningar. Däremot vedergälldes andra 

teorier som att pedagoger skulle vara rädda att bedriva utomhuspedagogik pga. osäkerhet, att 

barnen inte vill gå ut och att utomhuspedagogik endast handlar om naturorienterande ämnen.   

 

Mina slutsatser är att pedagogerna har en positiv syn till utomhuspedagogik och att de har 

strategier för hur utomhuspedagogik ska bedrivas. Slutsatsen är även att det största hindret för 

att bedriva utomhuspedagogik är att barnen saknar rätta kläder. Även fast pedagogerna ansåg 

att utomhuspedagogiken leder till ett lärande är min slutsats att det inte går att besvara om och 

när ett lärande sker, om det sker utomhus i förskolans utemiljö, inomhus eller utanför 

förskolan helt och hållet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, Utemiljö 
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1. INLEDNING 

Vi lever i ett land med fantastiska möjligheter att utnyttja de naturresurser som finns. Vi har 

fri tillgång till vår natur och den är nära oss. Vi har en unik tradition i Allemansrätten, vilket 

ger oss både ansvar och frihet. (Ericsson, 2007) Dock har barnen idag betydligt sämre 

möjligheter till utomhusvistelse. I de flesta fall förvärvsarbetar båda föräldrarna och barnen är 

på förskolan långa dagar. På vardagkvällarna är barnens aktiviteter mer organiserade, som 

exempelvis hockeyträningar och simskola. På helgerna ska föräldrarna många gånger göra allt 

det de inte hinner på vardagen, vilket också tar bort tiden från utomhusvistelse. Även media 

som TV och dataspel tar sin tid.(Braute och Bang, 1997) 

 

Nordiska ministerrådet uttalade redan 1990 att allt fler människor växer upp i städer och 

tätorter utan någon kontakt med naturen. Enligt rådet är detta olyckligt för att dessa människor 

går miste om friluftslivets egenvärde som naturupplevelse, lek och samvaro med 

familjemedlemmar. Vad än värre, en bristande naturupplevelse i barndomen kan leda till en 

vuxengeneration som inte förstår värdet av att bevara samhällets naturresurser. (Ibid). 

 

I det mångkulturella Sverige saknar även många invandrarbarn en vardagsrelation till naturen. 

I sina forna hemländer har de kanske inte haft samma möjlighet att komma nära naturen då en 

allemansrätt saknas, samt att det i vissa regioner kan vara direkt farligt att gå utanför hemmet. 

I uppdraget som pedagog ingår att skapa en förtrogenhet till naturen utifrån barnens erfarenhet 

och föreställningar. Då många familjers barn helt eller delvis saknar denna kontakt med 

naturen kan det vara orsak till både oro, otrygghet och obehag. (Ericsson, 2004) 

 

En del forskare säger att utomhuspedagogik är positivt och främjar barns hälsa, motorik, 

lärande samt integrering av läroämnen. Andra menar att det är resurskrävande, att 

pedagogerna ofta saknar adekvat kunskap om utomhuspedagogik, känner tveksamhet kring 

lärandet samt att barnen inte vill vara ute. (Granberg, 2002),(Fägerstam, 2012),(Dahlgren och 

Szczepanski, 2004).  

 

Därför väcks frågan: Vilka förhållningssätt samt strategier har förskollärarna till 

utomhuspedagogiken inom förskolan? 
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1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till och strategier med 

utomhuspedagogik inom förskolan.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur uppfattar pedagoger begreppet utomhuspedagogik? 

Vilka möjligheter och hinder anser pedagogerna att det finns med att bedriva 

utomhuspedagogik? 
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2 BAKGRUND 
I denna del kommer jag att presentera den forskning och de teorier som finns om 

utomhuspedagogik. 

 

2.1 Vad är utomhuspedagogik? 

Brügge och Szczepanski (2007) menar att utomhuspedagogik är ett vedertaget begrepp som 

blir allt vanligare inom skolvärlden då fler och fler förskolor förstår vikten av en varierad 

undervisning. Definitionsmässigt säger de att utomhuspedagogik är att lära med hela kroppen 

genom att kombinera rörelse, kunskap och utomhusmiljö till en helhet. Dock är denna 

definition en ganska stark förenkling, då utomhuspedagogiken har många olika tolkningar. 

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik i Linköpings universitet definierar 

utomhuspedagogik att det… ”är ett förhållningsätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.” (Brügge 

et, al, 2011). De menar vidare att utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär att: 

 

 lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 växelspelet mellan sinnliga upplevelser och boklig bildning betonas 

 platsens betydelse för lärande lyfts fram. 

 

Även Hammerman et.al, (2001) menar att utomhuspedagogik har olika definitioner. De menar 

att utomhuspedagogik berör så vida ämnesområden som naturvetenskap, teknik, miljö, 

camping och äventyr. 

 

Hans Gelter (Stensson L, 2007) förklarar utomhuspedagogik som… ”en didaktisk metod som 

skapar möjligheter att förena teoretiska kunskaper med erfarenhets – och 

förtrogenhetskunskaper.” Han menar att metoden är en upplevelsebaserad inlärningsprocess 

där lärandet sker i en utomhusmiljö då den inte kan förvärvas i en inomhusmiljö innanför 

förskolans väggar. Han menar vidare att platsen är central för lärandet, inte själva ”utflykten” 

i sig och därmed gör han skillnad på utomhuspedagogik och den engelska motsvarigheten 

Outdoor Education. Eskilsson och Szczepanski (2004) använder dock det svenska begreppet 

utomhuspedagogik och det engelska begreppet Outdoor Education synonymt. Gelter 

(Stensson L, 2007) menar vidare att utomhuslärandet är beroende av samtliga sinnen.  
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2.2 Hur sker utomhuspedagogik? 

Brügge och Szczepanski (2011) samt Dahlgren och Szczepanski (2004) anser att 

utomhuspedagogik ska vara ett komplement till den traditionella pedagogiken som bedrivs i 

skolan och förskolan. Med den traditionella pedagogiken menar författarna att lärandet sker 

inom fyra väggar, där barnen lär sig genom inomhuslek, böcker och på att lyssna till 

pedagoger. De menar vidare att uterummet inte bara är ett rum för barnens lärande utan att det 

finns flera möjligheter till lärande genom utnyttjande av alla sinnen. Eskilsson och 

Szczepanski (1999) nämner att förutsättningar för att barn ska lära sig saker är att de är 

nyfikna och får möjligheter att vistas i olika miljöer. De menar vidare att pedagogen får utgå 

från barnens egna intressen, kunskapsnivåer och förutsättningar och utifrån dessa aspekter 

skapa motivation och nyfikenhet för en aktiv lärandeprocess. Granberg (2000) betonar vikten 

av att yngre förskolebarnen måste få undersöka och upptäcka i sin egen takt för att ta till sig 

lärdomar. Pedagogen skall ställa frågor och lyssna vad barnen säger, samt ge dem nya 

infallsvinklar där de får möjlighet att på egen hand upptäcka, se och förstå. Eskilsson och 

Szczepanski (1999) menar att lärande sker när barnet stannar upp i sin verksamhet- handling- 

aktivitet och reflekterar för att handlingen skall bli till ny kunskap. Utomhuspedagogik kan 

ses som både informellt och formellt lärande. (Ibid). Den formella lärande sker genom att vi 

som pedagoger planerar mål och syfte med de olika utomhusaktiviteterna, medan det 

informella lärandet sker i den vardagliga situationen.  

 

Eskilsson och Szczepanski (1999) menar att utomhuspedagogiken karakteriseras av 

handlingsinriktade läroprocesser som oftast är relaterad till aktiviteter i utemiljön. De menar 

vidare att utomhuspedagogikens lärandemiljö kan vara mer eller mindre ostrukturerad. 

Jämfört med den ämnesindelade inomhuspedagogiken är utomhuspedagogiken mer 

oförutsedd samt helhetsskapande. 
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2.3 Allemansrättens roll i utomhuspedagogiken 

I utomhuspedagogiken får pedagogen möjlighet att använda de kulturspår som finns i vårt 

svenska landskap. Ett exempel på detta är den svenska allemansrätten, vilken är en unik 

företeelse som vi delar med Finland och Norge (Granberg, 2000). Brügge et, al (2011) 

definierar allemansrätten på detta vis: ”Den svenska naturen står öppen för oss alla - du kan 

njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. MEN! Du måste vara 

varsam mot naturen och du måste visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte 

förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten. Granberg (2000) betonar vikten av att barnen 

inte skräpar ner efter sig. Detta kallar hon ”spårlöst försvunnen”, dvs. att barnen inte ska 

lämna några spår efter sig för att avslöja att de varit där.  

 

2.4 Rörelsen betydelse  

Enligt Granberg (2000) svarar utemiljön mot barns behov av en allsidig motorisk övning, 

vilket ska locka till utforskande lek och träning. När barn vistas utomhus får de bland annat 

möjligheten att springa, hoppa, åla, kasta, fånga och släpa. Barnen gungar i gungor, klättrar i 

träden och klätterställningar samt springer uppför branta backar (Ibid.). Flera moderna studier 

visar att det är hälsosamt att vistas utomhus. Forskning påvisar tydligt att barn som vistas 

utomhus får bättre koncentrationsförmåga, motorik, håller sig friskare och får en bättre känsla 

för naturen (Fägerstam, 2012) (Lundegård et.al, 2004) (Sandell och Öhman, 2012). Burriss 

(2011) menar att när barn är stillasittande ökar risken för barnfetma. De menar vidare att barn 

i skolåldern utövar för lite rörelseaktiviteter medan förskolebarn springer och leker. 

 

Ericssons (2007) avhandling har påvisat att barn som är sena med sin grovmotorik har 

problem med sin läs- och skrivinlärning i tidiga skolåldern. Denna avhandling bygger på den 

så kallade Bunkefloprojekt som genomförs med motorikobservationen utifrån ett 

observationsschema som heter MUGI. Detta schema består av 16 övningar som är utformade 

så att de har fokus på grovmotoriken dvs. koordinationsförmåga samt balansförmåga. Barnen 

får utföra dessa övningar i egen takt en gång per vecka. Resultatet har påvisat att barn som fått 

denna extraträning har haft lättare att både lära sig skriva och läsa jämfört med barn som inte 

varit med i studien. 
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2.5 Förskolans utemiljö 

Utemiljön omfattar förskolans gård samt kringliggande miljö och natur. Den omfattar även 

naturen utanför förskolans gränser. En variationsrik utemiljö är enligt Björnlund et, al. (2008) 

en utemiljö med bland annat skog, sten, asfalt och gräs. Granlund (2000) menar att de allra 

minsta barnen oftast upplever att det räcker att vara på förskolans gård för att upptäcka allt 

som är nytt. Man kan som pedagog exempelvis sätta sig ned i sandlådan och gräva sandkakor 

som sedan raseras för att barnen ska finna det intressant. De äldre barnen tycker oftast att det 

är roligt att få komma iväg från förskolans gård och få uppleva något nytt.  

 

Utomhus får barnen bekanta sig med de fyra elementen vatten, jord, luft och eld. De tre första 

begreppen får barnen möjlighet att leka med i utomhuslekar. Enligt Granberg (2000) kan barn 

på ett naturligt sätt komma i kontakt med naturfenomen som vattenkraft, då vattnet förvandlas 

till is och snö samt få kännedom om solvärme, vindkraft samt all materia på jorden. Det sista 

elementet, elden, får barnen bekanta sig med då de grillar korv i pedagogers sällskap.  

 

Enligt Eva Norén Björn (Tidningen förskolan, 2005) kan minsta jordplätt förvandlas till en 

odlingsbar yta genom att pedagoger tillsammans med barnen kan gräva upp och plantera 

blommor som krokus och snödroppar. Vidare kan pedagoger även flytta in vitsippor på 

gården. Hon menar vidare att om det inte finns någon jordplätt att använda då kan växterna 

planteras i stora krukor eller lådor.  

 

2.6 Integrerat lärande i utemiljö 

Förskolans uppgift är att lägga grunden för det livslånga lärandet, vilket även framgår i 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010). Förskoleverksamheten i Sverige ska 

erbjuda varje barn en god omsorg, fostran och lärande. Dessa tre aspekter bildar en helhet. 

Samtidigt har den svenska förskolan alltid arbetat ämnesövergripande, där barnens intresse 

och motivation fått styra undervisningen (Doverborg et. al, 2008). 

Granberg (2000) menar att utemiljön kan ses som en levande lärobok i alla ämnen, där barnen 

utvecklar både praktiska och teoretiska kunskaper och fysiska och estetiska färdigheter. 

Utemiljön fungerar enligt henne som ett pedagogiskt laboratorium med naturlig koppling till 

miljölära och kretsloppstänkande. 
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Förskolans matematik har starka rötter i en tradition som utformades av den tyske pedagogen 

Friedrich Fröbel (1782-1852). Han anses av många vara anfader till dagens förskola. Många 

teorier angående matematik är grundade från hans tankar och resonemang. Han ansåg att 

barnet själv skulle testa sig fram, konstruera och upptäcka. Fröbel utarbetade material som 

han kallade för lekgåvor. Dessa lekgåvor var tjugo i antalet. Lekgåvorna bestod av tygbollar, 

klossar, kuber, flätmattor och origami. Lekgåvornas syfte var att främja barnens fantasi samt 

deras uppfattning om tid och rum. (Doverborg et. al, 2008).  

 

Matematik i förskolan är att barnen bygger, konstruerar och sorterar när dem leker. När dem 

utför dessa aktiviteter kan pedagoger ta tillvara och ge barnen erfarenheter, upptäckter och 

utmaningar kring tal, rum, form och mönster.(Ibid) samt Naturskolan (2011) betonar att 

medvetna pedagoger utmanar barnens matematiktänkande och lärande genom att ge dem 

tillfälle att erfara och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Barn får möjlighet att 

bekanta sig med matematikspråk och begrepp som kort-lång, bred-smal, hög-kort, ökning-

minskning, dubbelt- hälften samt mycket-mer-mest, tunn-tunnare-tunnast och tidsord som nu, 

då sällan och aldrig. Barn mäter ofta med icke standardiserade mått som en pinne, med 

kroppen, en kotte, en sten och snören. Författarna (Ibid.) menar vidare att matematik finns 

överallt i vår omvärld och barn ska få möjlighet att erövra den tillsammans med både 

pedagoger och andra barn.  

 

Barnen lär sig även teknik i naturen. Johansson (1990) och Burries (2011) menar att barn lär 

sig väldigt mycket om olika begrepp och material när de leker och bygger. De kan exempelvis 

lära sig skillnaden mellan rakt och böjbart. Bygglekar ger även barnen god träning att lösa 

problem och att kunna lära sig att få insikt i vad de kan och inte kan göra. Vidare menar 

Johansson att barnen även får träna på öga-hand koordinationen när de får arbeta med olika 

material.  

 

Granberg (2000) menar att de naturvetenskapliga och tekniska upptäckterna samtidigt 

utvecklar barnens språkuppfattning och vice versa. Barnen kan exempelvis lära sig en hel del 

språkliga begrepp som larv, insekt, växt, fågel och småkryp vilket i sin tur kan väcka deras 

intresse för biologi, ornitologi och zoologi.  
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2.7 Platsens betydelse  

Johansson (1990) menar att pedagoger kan utse ett ”eget” område i skogen som en 

hemmaplats för gemensamma utflykter med barnen. Till denna plats, som helst ska vara ett 

orört skogsparti, ska pedagogerna och barnen kontinuerligt kunna återvända och känna ro till. 

Johansson (Ibid), Granberg (2000) menar vidare att det med fördel kan vara ett 

hemlighetsfullt ställe med stora stenar samt granar där barnen kan gömma sig i. Det är viktigt 

att hemmaplatsen avgränsas så att den inte blir för stor. Syftet med hemmaplatsen är att 

barnen ska känna sig trygga, ha roligt samt erfara ett utomhuslärande. Genom att avgränsa 

hemmaplatsen har pedagoger både hörsel- och synkontakt med alla barnen. En nackdel med 

en hemmaplats kan vara att barnen efter ett tag tröttnar på att vistas där, då platsen aldrig 

förändras och barnen vet vad som väntar.  

 

I utomhusmiljön har barnen möjlighet att använda sig av de fem sinnena lukt, smak, känsel, 

syn och hörsel. Med hjälp av dessa sinnen kan de exempelvis smaka på olika bär, känna 

lukten av blommor, känna om något är mjukt eller hårt, höra olika fågelläten samt uppfatta de 

olika årstidernas färger. (Granberg, 2000). Elfström et, al. (2008) anser att barn och speciellt 

de yngre barnen utforskar, undersöker och experimenterar för att förstå hur världen fungerar.   

Burries (2011) anser att utomhusvistelse kan främja barns lärande på olika sätt. De barn som 

har svårt att räkna, läsa eller skriva kan ha bättre kunskaper om växt- och djurarter.  

 

2.8 Utomhuspedagogik utifrån styrdokumenten 

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) ska förskolans verksamhet erbjuda 

barnen en miljö som inbjuder till lek, kreativitet och lärande. Den framställer vikten av den 

gestaltande leken där barnen kan få möjligheter att skapa, uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter. Barnens erfarenheter ska tillvaratas och ligga till grund för den 

pedagogiska verksamheten. Pedagoger ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust till 

lärandet, men även stärka barnens tillit till sig själva och till andra människor. Vidare ska 

barnen få möjlighet att kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen både inomhus och 

utomhus. När barnen vistas utomhus bör dem få möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö.   
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”Förskolan ska sträva efter att varje barn  

 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap, 

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra, 

 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,  

 

Arbetslaget ska 

 ge barn möjligheter att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och  

  ge barn möjligheter att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse 

för det dagliga livet samt få bekanta sig med lokala kulturlivet”. (Lpfö 98 reviderad 

2010). 

 

2.9 Hinder för utomhuslärande 

Dahlgren och Szczepanski (2004) nämner olika faktorer som kan spela in för att det ska vara 

ett hinder med att bedriva utomhuspedagogik. En av dessa faktorer kan vara på det 

administrativa planet, då det saknas resurser och material. En annan faktor kan vara bristande 

kunskapsnivå hos pedagoger samt en osäkerhet och rädsla hos personalen för oförutsedda 

händelser. Detta styrker även Strotz och Svenning (2004). De menar att rädsla och osäkerhet 

oftast beror på att pedagoger har för lite kunskap angående utomhuspedagogik. Detta styrker 

även Fägerstam (2012) i sin doktorsavhandling där hennes resultat visade att ett flertal 

pedagoger var tveksamma till att bedriva ett lärande utomhus. I studien var flera pedagoger 

även tveksamma ifall de skulle få med sig barnen. Vidare ansåg de att utomhuspedagogik 

enbart var ett naturvetenskapligt ämne.  

 

Ett annat hinder kan vara att många av dagens barn inte har vanan att vistas i en naturmiljö.  

Braute och Bang (1997) menar att ett av de stora problemen är att föräldrar inte förstår att 

utrusta sina barn med kläder för olika slags väder, och att barnens intresse för naturen snabbt 

försvinner då de exempelvis börjar frysa.  

 



16 

 

Grahn (Förskolan 3/2009) menar att ett hinder för att bedriva utomhuspedagogik kan vara att 

förskolans gård inte är anpassad för att bedriva ett lärande. Ofta skapas en gård där 

barnperspektivet försvinner då gården inte utformas med naturliga föremål som träd och 

buskar där barnen kan gömma sig. Istället byggs gården för att barnen ska vara synliga för 

personalen hela tiden.   

 

 

2.10 Naturen som kunskapskälla 

J.A. Commenius (1592-1670) förespråkade att människan skulle lära sig att hämta sin 

kunskap från naturen och inte den bokliga världen. Han menade vidare att människan skulle 

utforska och experimentera själva och inte lyssna på andras erfarenheter och iakttagelser. 

Commenius förespråkade att kunskapsförmedlingen skulle anpassas till barnens 

kunskapsnivå. Han menade vidare att barnen skulle samla erfarenheter och iakttagelser i 

utemiljöer såsom naturen (Stensson, 2007). 

 

Carl von Linné (1707-1778) var känd för att dela in sina växter i olika grupper. Även han 

ansåg att hans studenter lärde sig mest genom att vistas i naturen, där de kunde utföra olika 

naturstudier. (Ibid) 

 

Maria Montessori (1870-1952) ansåg att skolundervisningen skulle utgå från det konkreta till 

det abstrakta. Hon menade att varje människa måste få hjälp att lära sig saker, men att 

inlärningen skulle vara individuell. (Ibid) 

 

Även Ellen Key (1848-1926) kritiserade sin tids undervisning som hon ansåg var alltför 

teoretiskt, dvs. att barnen fick kunskaper enbart utifrån det bokliga. Hon ansåg att när barnen 

läste böcker fick de troligtvis fjärde eller den femte föreställningen. Med detta menade hon att 

det var någon som upplevde kunskapen, en annan person skrev ner det på papper för att en 

tredje person sedan skulle granska materialet innan publicering. Därefter skulle barnen läsa 

boken. Hon ansåg att barnen själva skulle gå på upptäcktsfärd, i verkligheten, och på detta vis 

få den första föreställningen. Ellen Key inspirerades av den franske filosofen Rousseaus 

tankesätt ”tillbaka till naturen”.(Ibid) 
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3 METOD 
Här kommer jag att beskriva den metod jag har valt för att färdigställa denna studie. Jag 

kommer redovisa vilka verktyg samt tekniker jag har använt för att komma fram till ett 

resultat. 

 

3.1 Val av metod 

Trost (1993) anser att studiens syfte bör bestämma valet av metod. Om studien utgår från 

frekvenser, som hur ofta eller hur många, är det en så kallad kvantitativ studie. Om den istället 

utgår från att förstå på djupet hur personer resonerar i olika situationer och sakfrågor är 

studien en så kallad kvalitativ studie. Då jag är intresserad av att förstå pedagogernas synsätt 

och strategier gällande utomhuspedagogik, har jag valt den kvalitativa studiemetodiken. 

(Trost, 2010),(Widerberg, 2002). 

 

Det finns olika sätt att bedriva kvalitativ studiemetodik. Starrin & Svensson (1994) nämner 

metoder som deltagande observationer, empatisk förståelse, djupintervjuer, hermeneutik, 

fenomenologi och Grounded Theory. Widerberg (2002) nämner två metoder som är vanligast 

inom kvalitativ forskning. Den fösta är observationer som innebär att forskaren studerar, 

registrerar och tolkar andra individers agerande och dokumenterar kroppsspråket och det 

språkliga uttrycket. Den andra är intervjuer som innebär att forskaren använder 

samtalsformen för att få fram respondenternas tankar, berättelser samt förståelse för hur de 

tänker och tycker. Jag har valt den senare, alltså att intervjua mina respondenter. Jag anser att 

denna arbetsmetod passar min studie bäst. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att jag kan 

ställa frågor om hur pedagogerna uppfattar begreppet utomhuspedagogik, samt vilka strategier 

de har i arbetet med den. (Ibid),(Esaiasson et.al 2007). Om jag hade valt en kvantitativ metod 

hade jag skickat ut enkäter till ett flertal förskollärare istället. Fördelen med den metoden 

skulle ha varit att jag skulle nått fler respondenter, och därmed skulle fått ett bredare urval. 

Nackdelen är att jag inte skulle kunna ställt följdfrågor och därmed skulle gått miste om 

varför respondenterna tycker som de gör. (Trost, 2010) 

3.2  Bearbetning av intervjufrågor 

Innan jag kontaktade respondenterna utarbetade jag min intervjuguide (se bilaga 1). Dessa 

frågor bearbetade jag utifrån mitt syfte, men även från den studielitteratur som jag har läst. 
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Min ambition var att ställa korta och lättförståeliga intervjufrågor, befriade från akademiska 

begrepp. Jag hade även, så långt som möjligt, valt öppna frågor för att få mer uttömmande 

svar. (Esaiasson et.al 2007). De första fyra frågorna var planerade som uppvärmningsfrågor 

där jag ville få personlig information om respektive respondent. Syftet med detta var att jag 

ville skapa en god kontakt och en bra stämning mellan oss. Därefter gick jag in på 

huvudfrågorna som handlade om utomhuspedagogik. (Ibid).     

 

3.3 Urval  

I min studie har jag valt att intervjua sju pedagoger på sju olika förskolor inom samma 

kommun. Ett kriterium i urvalet av pedagoger var att de skulle vara förskollärare och arbeta 

med barn i åldrarna tre till fem. Beklagligt ficka jag ett sent återbud från en av 

respondenterna, som i sista stund hade ångrat sig och inte ville delta (se metoddiskussion 5.2). 

Jag hade tyvärr också missat att ange åldern 3-5 i mitt missivbrev, vilket ledde till att jag fick 

en pedagog som hade hand om barn i åldern 1-3. Resterande fem pedagoger hade ansvar för 

barn som varierade mellan åldern 3-5.  

 

Att jag begränsade antalet respondenter till sju berodde på att jag dels ville få en hanterlighet i 

materialet, dels skulle kunna koncentrera mig på kvalitén i intervjuerna, mer än kvantiteten. 

Med detta menar jag att tonvikten har varit att få utförliga svar från valda respondenter, mer 

än att få fler respondenter att delta. (Trost, 2010). Jag är dock medveten om att det även finns 

risker med ett för litet urval (se nedan 3.5).  

 

Förskolorna i min studie har sin placering i en och samma kommun i Mellansverige, i en 

mellanstor stad. En förskola har sin placering centralt i Storstaden medan de andra fem 

förskolorna har sin placering i förorterna till Storstaden med närhet till skog och mark.  

 

Jag skickade ut missivbrev till 20 förskolechefer på förskolor i den tilltänkta kommunen. I den 

presenterade jag mig och mitt syfte. Av dessa 20 fick jag svar från två förskolechefer, vilka 

gav mig ett varsitt förslag på en potentiell respondent till undersökningen. Jag är medveten 

om riskerna med att en tredje part väljer respondent till mig (se metoddiskussion 5.2). När jag 

erhållit namn och uppgifter från förskolecheferna, tog jag kontakt med de två förskollärarna 

via telefon för att höra om de var intresserade att delta i min studie. De övriga fem 
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respondenterna (som sedan blev fyra) fick jag kontakta själv genom att ringa till, av mig, 

utvalda förskolor. 

 

Trost (2010) menar att det kan vara lämpligt att först skicka ett brev för att förbereda de 

potentiella respondenterna innan jag som forskare tar telefonkontakt med dem. Han menar 

vidare att den första telefonkontakten är viktig för att överhuvudtaget få till stånd en intervju, 

varför jag förberedde mig noggrant innan mina telefonsamtal.  

 

3.4 Genomförande  

Intervjuerna skedde på respektive respondents arbetsplats. Jag hade bett om en lugn och 

avskild plats på respektive förskola för att både jag och respondenterna skulle kunna ha full 

fokus på intervjun, utan några störande avbrott.  Detta önskemål uppfyllde varje respondent. 

Att intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplatser, var dels på grund av praktiska skäl, 

dels för att jag skulle få en helhetsbild på hur deras utomhusmiljö ser ut. En annan fördel är att 

respondenterna skulle känna sig bekväma i situationen. (Widerberg, 2002). En intervju 

exempelvis i högskolans lokaler skulle eventuellt få vissa respondenter att känna sig mer 

”underlägsna” mig som intervjuare och därmed mer illa till mods i situationen. Detta skulle 

kunna påverka resultatet i undersökningen negativt. 

 

Då jag inte ville att respondenternas fokus skulle falla ifrån ämnet tänkte jag på att klä mig så 

neutralt som möjligt till intervjuerna. Jag ville inte heller att min klädsel skulle antyda vad jag 

anser om utomhuspedagogik, för att på så vis ”färga” respondenternas svar. Min målsättning 

var att vara så neutral som möjligt för att respondenterna skulle känna sig bekväma och väl till 

mods under intervjun.(Trost, 2010). 

 

För att säkerställa materialet använde jag mig av mobiltelefonen som inspelningskälla under 

intervjuerna. Den stora fördelen var att jag i lugn och ro kunde lyssna till svaren flera gånger 

om utan att riskera att förlora några svar. Jag kunde även lyssna till de intervjuades tonfall och 

ordval i efterhand.  En annan positiv följdeffekt av mobiltelefonen, istället för att bara 

anteckna, var att jag kunde koncentrera mig på att tolka respondenternas kroppsspråk. Ett 

alternativ hade varit att videofilma intervjuerna för att ännu bättre kunna registrera tonfall, 

ordval, mimik och kroppsspråk. (Trost, 2010). Jag valde dock bort detta verktyg då det dels 

skulle blivit mer opraktiskt att genomföra, dels skulle kunnat varit integritetskränkande för 
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respondenterna. Även mobiltelefonen kan få en del respondenter att känna sig obekväm i 

situationen. Jag valde därför att tydligt tala om för dem redan i missivbrevet att jag skulle 

spela in intervjun, samt varför jag skulle göra det. Jag var även väldigt tydlig med att fråga när 

jag var på plats om det var ok att använda mobiltelefonenen under intervjun.  Jag förklarade 

ännu en gång de fyra etiska grundkraven som respondenterna är skyddade av. Nackdelen med 

att spela in alla svaren är att det tog lång tid att transkribera materialet. Jag valde också att 

anteckna en del stödord under intervjuerna, då tekniken kan strula och det hade kunnat visa 

sig att intervjuerna inte spelats in. 

 

3.3 Databearbetning 

Efter varje intervjutillfälle har jag först lyssnat igenom vad som sagts. Därefter har jag satt 

mig ner och skrivit av intervjun steg för steg på papper som ett råmaterial. När jag skrev in 

resultatet i min studie valde jag att ta en person åt gången med alla frågor i tur och ordning. 

Jag skrev ner varje svar ordagrant. Efter detta valde jag ut de delarna från respektive intervju 

som hade med utomhuspedagogik att göra. Jag var väldigt noga med att anonymisera varje 

svar, men jag har även systematiskt kodat varje intervju med fingerat namn. Dessa koder 

skrev jag in på mobiltelefonen samt intervjuutskriften. (Widerberg, 2002).  

 

När jag hade transkriberat alla intervjuer bestämde jag mig för att skriva ut dem i pappersform 

där jag även gjorde en extra kopia som jag la i tryggt förvar. Därefter raderade jag alla filer 

med intervjusvaren som jag hade lagrat på min dator. (Ibid). 

 

Jag utformade en lista där de fingerade namnen var översätta till förskolelärarens riktiga 

namn. Det var en säkerhet för mig ifall jag behövde ta kontakt med respondenten, men även 

för att kunna skicka rätt intervjuskrift till de respondenter som önskade sig en utskrift. Denna 

lista förvarade jag skild från mitt övriga material så att ingen annan person kunde göra någon 

koppling till vem jag hade intervjuat. Denna lista skrev jag även ut och raderade från min 

dator. (Ibid.). 

3.4 Etik 

Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion 

om hur man bör handla” (www.vr.se). Löfdahl (2005) skriver att när en forskare ska 

undersöka individer i en pedagogisk miljö, bör forskaren tänka på olika etiska aspekter. Dessa 

http://www.vr.se/
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aspekter är att alla parter blir informerade om syftet med undersökningen, att alla namn är 

fingerade, att det är frivilligt att vara med samt att de ger sitt samtycke till undersökningen. 

När jag tog kontakt med förskollärarna på respektive förskola var jag väldigt noga med att 

informera dem om mitt syfte med arbetet och att de skulle få vara anonyma i studien via ett 

fingerat namn. Jag var även väldig noga med att upplysa dem om att det är frivilligt att vara 

med, samt att de kan dra sig ur när som helst under studiens gång. Detta upplyste jag dem om 

både i missivbrevet (se bilaga 2) och innan intervjun.  

 

3.5 Trovärdighet 

Jag valde att intervjua totalt sex förskollärare i min undersökning. Jag är medveten om att ett 

bredare urval kan ge ett än mer pålitligt och trovärdigt resultat. Trost (2010) menar att i valet 

med ett fåtal väl utförda intervjuer eller många mindre väl utförda intervjuer, att det 

förstnämnda är att föredra.  Om mina sex intervjuer är tillräckligt många och/eller tillräckligt 

djupgående kan säkert diskuteras. Jag var medveten om att ju färre respondenter jag har desto 

mer utförliga svar måste jag lyckas få från respektive respondent. Detta ställde krav på mig 

som intervjuare att hela tiden ställa adekvata följdfrågor för att få fram varför respondenterna 

tyckte som de gjorde om förhållningssätt samt strategier till utomhuspedagogik.  För att öka 

trovärdigheten i mitt arbete har jag även bifogat mina frågor som jag ställde till de intervjuade 

(se bilaga 1).  

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet har att göra med i vilken utsträckning jag verkligen undersöker det jag avser att 

undersöka. Denna kan, enligt Bjereld et, al. (2009) delas in i ”omedelbar validitet” och 

”innehållslig validitet”, där omedelbar validitet har att göra med om jag som forskare får svar 

från mina respondenter vilka inte är överdrivna. Det skulle exempelvis i mitt fall kunna vara 

att respondenterna medvetet eller omedvetet överdriver utomhuspedagogikens betydelse. 

Detta skulle de kunna göra för att de kanske tror att jag vill höra det, eller för att de antar att 

utomhuspedagogik ska vara bra och därmed vill förstärka ”nyttan” av detta i sina svar. Den 

innehållsliga validiteten har att göra med om mina frågor, och även respondenternas, svar 

täcker in alla de olika aspekter av utomhuspedagogik som finns. Gör det inte det kan den 

innehållsliga validiteten vara relativt låg då respondenterna endast svarar på en bråkdel av det 

som begreppet utomhuspedagogik innebär. I mitt fall kan den innehållsliga validiteten vara 

låg exempelvis om respondenterna endast svarar på hur utomhuspedagogiken påverkar 
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barnens motoriska förmåga. Den kan också vara låg om respondenterna inte lyckas särskilja 

på vilket sätt strategierna i utomhuspedagogiken skiljer sig från strategierna i 

inomhuspedagogiken. (Ibid)  

 

 Reliabilitet har att göra med hur vi går tillväga när vi undersöker. Det spelar ingen roll om vi 

undersöker rätt sak om vi gör det på ett slarvigt sätt. (Bjereld et.al, 2009). Enligt Esaiasson et. 

al, (2007) beror bristande reliabilitet på slump- och slarvfel under datainsamlingen. Jag kan 

exempelvis ha missuppfattat respondenten under intervjun på grund av trötthet eller stress 

eller bara genom att jag hört fel. Jag kan också ha gjort felaktigheter i själva transkriberingen 

där viktiga delar av resultatet fallit bort eller återgivits på ett felaktigt sätt i resultatdelen av 

arbetet. 

 

Trost (2010) menar att validitet och reliabilitet härstammar från den kvantitativa metodologin, 

eftersom det ofta handlar om att mäta vad som undersöks och hur. Inom den kvalitativa 

metodologin är jag mer intresserad av att veta hur den intervjuade tänker, känner eller beter 

sig. Därför menar Trost (Ibid) att validitet och reliabilitet kan ifrågasättas när det kommer till 

kvalitativa studier. Jag anser dock att jag, trots valet av kvalitativ metod, måste så långt som 

möjligt säkerställa att mitt arbete har en hög nivå av validitet och reliabilitet. För att resultatet 

ska bli relevant måste jag som intervjuare dels säkerställa att det jag undersökt är relevant för 

att svara mot mitt syfte, dels att intervjuer och annan datainsamling skett på ett trovärdigt sätt.   
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4 Resultat 
Här kommer jag att presentera de svar som jag har erhållit från respondenterna. Deras svar 

kommer att beskrivas i löpande text och i vissa fall med citat. Förskollärarna kommer att 

nämnas med sina fingerade namn. Annas förskola har sin placering mitt i centrum medan 

Berits, Carinas, Saras, Sivs och Ullas är placerade i en förort till en medelstor stad. Endast 

Berit har formell utbildning inom utomhuspedagogik. 

 

4.1 Tolkning av begreppet utomhuspedagogik 
 

4.1.1 Anna  

Annas syn på begreppet utomhuspedagogik är att pedagoger tillsammans med barn använder 

sig av material som finns utomhus, som sand, pinnar och vatten.  

 

4.1.2 Berit 

Berits tolkning av utomhuspedagogik är ”allt som vi gör inne kan vi göra ute men på ett 

annorlunda sätt”. Vidare menade hon att man som pedagog ska använda utemiljön till att 

barnen lär sig med alla sina sinnen och att ta vara på alla tillfällen som ges en för att skapa en 

lärmiljö. Berit ansåg dock att det inte alltid bara räcker att vara utomhus för att det ska 

kvalificera som utomhuspedagogik. Exempelvis att lägga pussel på skolans utomhusaltan är 

inte utomhuspedagogik i hennes ögon. För henne är utomhuspedagogik väldigt kraftigt 

associerat till att använda… ”utemiljön till en lärmiljö”.   

 

4.1.3 Carina  

Carinas tolkning av utomhuspedagogik är att det ska vara lustfyllt och roligt och där barnen 

kan göra roliga saker både utomhus och inomhus. Hon menar att det man gör inomhus med 

barnen kan man även göra utomhus med dem. Utomhus har barnen fördelen att det är högt till 

”tak” och det finns mycket utrymme där dem kan springa. Carina beskriver att…”i skogen 

finns det många rum”.  
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4.1.4 Sara  

Saras tolkning av begreppet utomhuspedagogik är att pedagogerna gör meningsfulla 

utomhusaktiviteter med barnen och att man tar tillvara på allt man kan hitta samt lära sig i 

naturen.  

 

4.1.5 Siv 

Sivs definition av begreppet utomhuspedagogik är att man som pedagog kan göra samma 

saker utomhus som man gör inomhus. Vidare menar hon att när man bedriver 

utomhuspedagogik kan man integrera alla olika ämnen. Hon menar att det finns mycket att ta 

av i naturen och att barnen får möjlighet att utveckla sin motorik, samt använda alla sina 

sinnen i inlärningsprocessen.  

 

4.1.6 Ulla  

Ullas tolkning av begreppet utomhuspedagogik är att man som pedagog flyttar ut allt som 

man gör inne med barnen. Hon menar att när man bedriver utomhuspedagogik kan man 

integrera alla ämnen såsom matematik och svenska. Ulla menade att när pedagoger gör 

aktiviteter med barnen inomhus kallas det inte inomhuspedagogik, så egentligen ska det inte 

kallas utomhuspedagogik när man är ute med barnen. Hon anser att det endast ska finnas 

begreppet pedagogik. 

 

4.1.7 Sammanfattning av tolkningen utomhuspedagogik 

Tolkningen som förskollärarna gör om utomhuspedagogik är det mesta som görs inne kan tas 

till en utomhusmiljö. Pedagogerna betonar möjligheten att integrera olika ämnesområden i 

utomhuspedagogiken. En annan uppfattning hos pedagogerna är att de i utomhuspedagogiken 

kan göra meningsfulla aktiviteter utomhus med barnen, genom att ta tillvara på det som finns i 

naturen samt att koppla detta till ett lärande. Även uppfattningen att associera 

utomhuspedagogik till rörelse och användandet av alla kroppens sinnen framkom av 

materialet. 
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4.2 Pedagogers strategier med utomhuspedagogik 

4.2.1 Anna  

Eftersom Anna arbetar med små barn blir utomhuspedagogiken helt spontana aktiviteter på 

förskolans utegård. De har för närvarande inga planerade utomhusaktiviteter. 

Utomhusaktiviteterna utgår från barnens intresse och då kan pedagogerna få in matematiska 

begrepp som tungt kontra lätt, stort kontra smått och taggigt kontra lent. Anna menar att det 

bästa är om barnen själva får leka det dem vill, men om de inte kommer på någonting ska 

pedagogen ha en planerad aktivitet i ”bakfickan”. 

 

De arbetar även med allemansrätten och förklarar för barnen att man ska vara rädd om 

naturen, inte bryta ner levande kvistar eller skräpa ner. Detta arbete gör dem på sin 

förskolegård. Deras utegård är relativt ny, men är inte optimal för utomhuspedagogik. Dock 

arbetar förskollärarna med att göra den mer inbjudande och stimulerande ur ett lekperspektiv. 

 

Anna förklarar att pedagogerna på hennes avdelning inte går på någon utflykt med barnen, då 

deras barn är för små. Pedagogerna och barnen på den intilliggande storbarnsavdelningen tar 

med jämna mellanrum bussen ut till förorten för att komma ut i naturen. Där har de även en 

egen så kallad hemmaplats. 

Anna önskar att det skulle finnas mer tid att planera utomhusaktiviteter för att ytterligare 

förbättra utomhuspedagogiken. Utgångspunkten i planeringen skulle i så fall vara…”lärande i 

utomhusmiljö”. 

 

4.2.2 Berit 

Berit menar att man ska vara trygg i det man gör och att man som pedagog ska fånga alla 

tänkbara tillfällen när man lär ut någonting till barnen. Att man tillsammans med barnen 

undersöker varför det blir så. ”Egentligen kan man tänka på det här med utomhuspedagogik 

att det kanske inte är så annorlunda med att se barns lärande, men det är många som pratar 

om att dem leker bara ute och ser inte ett lärande i utevistelse”. Berit anser dock att de hela 

tiden försöker utnyttja utevistelsen till pedagogisk verksamhet. 

 Hon sa vidare att en bra metod till lärande är att fånga tre till fyra barn i gruppen istället för 

alla 22.  Dessa barn kan bli inspiratörer till de andra barnen och lära dem de nya kunskaperna. 
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Pedagogernas roll blir då att uppmuntra barnen att hjälpa varandra eller att visa till varandra 

utan att någon vuxen gör det. Berit säger att de ofta uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, 

istället för att en vuxen ska visa hur det går till. Exempelvis kan vissa barn ha svårt att komma 

upp på en sten och då kan denne fråga sin kompis hur han/hon gjorde. Berit tycker att barn 

ofta är väldigt goda pedagoger. 

De brukar även knäppa kort på saker de hittar i skogen, för att sedan utforska tillsammans 

genom att titta i böcker eller på läroplattan. Berit betonade även vikten av att inte gripas av 

panik då det sker oförutsedda saker ute i naturen, utan att detta med fördel kan användas som 

en lärostund.  

Berit sa att de har olika hemmaplatser som de går till beroende på hur gamla barnen är. Det 

kan exempelvis finnas en eldstad där för att kunna laga mat. Barnen får vistas i området fritt 

men om de vill gå lite längre bort måste en vuxen följa med, vilket barnen får lära sig väldigt 

tidigt. När de vistas i trafiken får barnen gå i ett led, men så fort de kommer ut i naturen får de 

springa fritt. De har namn på alla hemmaplatser, vilket Berit anser fungerar som en 

orientering för barnen. Hemmaplatserna är enligt Berit en trygghet för barnen, där barnen får 

möjlighet att använda alla sina sinnen samt hela sin kropp för att utforska naturen och sig 

själva. Berit anser att det är mycket naturkunskap när de vistas på hemmaplasterna, men att de 

alltid försöker koppla ihop det med sånger, rim, ramsor och lekar. Berit och hennes 

arbetskamrater försöker utgå från läroplanen och förskolans handlingsplan då de utövar 

utomhuspedagogik. De jobbar exempelvis mycket med läroteman som matematik och språk 

när de vistas utomhus. 

Berit upplever att hon har de metoder, verktyg och erfarenhet som behövs för att bedriva 

utomhuspedagogik på ett tillfredsställande sätt. 

Däremot anser hon att deras utomhusmiljö inte är anpassad för att bedriva utomhuspedagogik 

och att hon och hennes kollegor skäms över den. Den är helt asfalterad bortsett en liten 

gräsplätt. Så har det varit sedan 1989. På den tiden fanns det en stor lekpark precis utanför 

förskolan, varför det inte byggdes någon innanför förskolans inhägnad. Med tiden togs dock 

lekplatsen bort utan att något hänt med deras innergård. De har försökt utveckla den, men 

tyvärr finns inga pengar att få av kommunen. Dock är hon hoppfull att det ska bli förändring 

på det inom en snar framtid.  
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4.2.3 Carina  

Carina ansåg att hon som pedagog medvetet gör pedagogiska lekar med barnen utomhus. De 

exempel hon nämnde var ”Kims lek” och ”Hunden och benet”. Hon menar vidare att det är 

viktigt att utgå från barnen och deras intresse när de bedriver utomhuspedagogik. Samtidigt 

blir det även en del styrda lekar då de exempelvis arbetar mycket med matematik genom att 

använda naturmaterial såsom kottar, pinnar och stenar. För tillfället prioritera personalen 

matematik på hennes förskola.  

På deras utegård finns bland annat en rutschkana samt ett litet hus. I huset leker barnen att de 

lagar mat och de hamnar ofta i olika rollekar. Bortsett leksaker som hinkar, spadar och 

trehjulingar leker barnen med saker de hittar i naturen; pinnar, stenar och kottar. Carina menar 

att barnen är kreativa i sig själva och inte alltid behöver ”färdiga” leksaker. Barnen leker även 

så kallade bygglekar med hjälp av brädor, stenar och pinnar.  

Hon menar vidare att de får in många olika begrepp och att de integrerar olika ämnen i 

utomhuspedagogiken. De arbetar utifrån både läroplanen och deras handlingsplan. Samtidigt 

som de gör detta betonar Carina vikten av att det ska vara lustfyllt och roligt för barnen när de 

arbetar med utomhuspedagogik.  

Carina berättade vidare att de har en jättefin skog en bit från förskolan som de brukar besöka. 

Denna plats fungerar som deras hemmaplats, men de utforskar även andra områden. När de är 

på dessa hemmaplatser läser pedagogerna för barnen. De brukar låtsas att de är på bio och 

medan pedagogerna högläser ur böcker äter barnen sin matsäck. Sen kan de arbeta med olika 

matematiska former där pedagogerna tagit med sig trianglar, cirklar och rektanglar som de 

gömmer i naturen och som barnen får leta efter. Det kan även vara former som finns naturligt 

i skogen, exempelvis ovansidan av en svamp som är en cirkel.   

Carina upplever att hon skulle vilja ha mer teoretisk kunskap om utomhuspedagogik för att 

utveckla utomhuspedagogiken ytterligare.   

 

4.2.4 Sara 

Sara förklarar att de vistas väldigt mycket utomhus på hennes förskola och arbetar med 

utomhuspedagogik på olika sätt. Hon menar att när de bedriver utomhuspedagogik har hon 

och hennes arbetslag en medveten tanke med vad de gör, då de får med alla målen som dem 
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har i handlingsplanen och läroplanen. Pedagogerna observerar barnens lek och försöker då 

även att inspirera dem till att använda sin fantasi.  

 De har en förskolegård som är medvetet fylld med många funktioner. De arbetar med 

odlingar i det så kallade ”gröna rummet”, som inte är ett egentligt rum utan en odlingslott på 

deras utegård. De har egna höns. De har även utformat en bygg- och konstruktionshörna, där 

barnen kan arbeta med olika byggmaterial som pinnar, brädor, rör och stenar. På innergården 

har de en grillplats och ett vindskydd. På vintern spolar de upp en egen skridskobana. 

De har även för vana att gå på heldagsutflykt med barnen en gång i veckan där de lagar och 

äter mat tillsammans. De har även tagit med sig rep som barnen kan klättra i. Pedagogerna 

försöker även få in lärande under dessa utflykter, exempelvis normer och värderingar samt 

matematik. De går pojke och flicka i par för att få in en bättre förståelse för likheter och 

olikheter. I matematiken har de fått räkna färgerna som barnen har på sina jackor och därefter 

fått lägga kottar på en duk för respektive gång en färg förekommer. På så vis har de skapat 

stapeldiagram för de olika färgerna. I matematiken har de även fått arbeta med begreppet par 

genom att pedagogerna tillverkat papphundar samt tillhörande tofsar till hundarna i olika 

färger. Efter att pedagogerna gömt hundarna i skogen har barnen fått varsin tofs och fått i 

uppdrag att hitta paret i skogen, d.v.s. rätt hund till deras tofs.  

De har arbetar med allemansrätten, där pedagogerna betonat vikten av att tillvarata det som 

finns i naturen. Barnen har exempelvis gjort rönnhalsband och lövtofsar på hösten. De 

diskuterar väldigt mycket med barnen att inte skräpa ner i naturen, samt att vara försiktig med 

att släppa hundar lösa i naturen, då de kan störa friden för andra djur. 

Sara anser att hon har de verktyg som behövs för att bedriva utomhuspedagogik på ett bra sätt. 

Hon skulle dock vilja ha mer kunskap i att hantera lärplattan (Ipaden) bättre, för att kunna 

dokumentera både själv men även tillsammans med barnen vad de gör på sina 

utomhusaktiviteter. I dagsläget anser hon att dokumentationen tar för stor del av deras tid, då 

de först ska knäppa bilder, för att sedan lägga in i datorn, för att sedan skriva ner 

dokumentationen.  

 

4.2.5 Siv 

Siv förklarar att när de bedriver utomhuspedagogik får de in en hel del begrepp och 

läroämnen d.v.s. att de som pedagoger får en möjlighet att integrera olika ämnen som barnen 
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ska lära sig. När de är i skogen får barnen exempelvis arbeta väldigt mycket med matematik 

där de exempelvis får hitta träd som är stort nog att omfamna. De har även frågelekar där 

barnen får olika uppdrag som att leta reda på en liten kotte eller en stor sten, eller en kort 

pinne. 

En gång stal en kråka ett av barnens matsäck, varpå barnet blev argt och började jaga kråkan. 

Då fick pedagogerna en chans att berätta varför kråkan gjorde så. En annan gång stötte de på 

ett dött djur och då fick pedagogerna en chans att diskutera döden och livets kretslopp. På så 

vis fick de in naturkunskap i utomhuspedagogiken. Siv poängterar vikten av att ta tillvara på 

det oförutsedda, för varje litet tillfälle kan vara ett lärande moment. De fick även chans att 

prata om hur det var förr i tiden när barnen hittade en barkbit i naturen. Att förr gjordes det 

barkbröd eftersom det var svåra tider. Detta kopplade de vidare till kanel som barnen äter 

idag, som också är en barkprodukt. 

De arbetar även mycket med experiment tillsammans med barnen. De har bland annat använt 

sig av stora rör som de rätar upp och släpper igenom stenar. Efter detta får barnen gissa om 

stenarna färdas snabbare om de häller vatten i röret och släpper igenom samma sten. De har 

även experimenterat med materian is, där de hällt is i rören för att se hur det beter sig. De har 

även tillverkat ett slott av små ”isblock” med hjälp av små yoghurtburkar i plast, som de 

använde som formar. Vissa av ”isblocken” hade de även färglagt för att få en häftigare effekt 

på slottet. 

Siv säger att de även har en så kallad hemmaplats som de brukar gå till en gång i veckan. Där 

får barnen antingen leka fritt eller så är det styrda aktiviteter från pedagogernas sida. De 

brukar även grilla korv där och äta ”efterrätt” när de hittar mogna lingon och blåbär. De 

brukar även ha sina våravslutningar på hemmaplatsen.  

 

De har i dagsläget inte en utegård som är optimal ur ett lärandeperspektiv, men de har 

diskuterat med förskolechefen om möjligheten att ansöka om pengar för att åtgärda detta. 

Dock har de fått svaret att ekonomin är ansträngd. Siv skulle själv vilja ha mer utrustning på 

gården som främjar barnens experimenteringslusta, exempelvis stationärt vatten. Nu måste 

hon ta fram slangen hela tiden när barnen ska ha vatten för att experimentera med. På gården 

finns det en hinderbana där barnen får möjlighet att träna på grovmotoriken.  Hälften av deras 

förskolegård består av skog, vilket gör att de får det inslaget naturligt.  
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Siv anser sig inte ha alla verktyg som behövs för att bedriva utomhuspedagogik. Även fast 

hon är medveten om sina brister, anser hon att dessa kompenseras med de kompetenser som 

de övriga i arbetslaget har. Hon menar att pedagogerna kompletterar varandra genom att de är 

bra på olika saker.   

 

4.2.6 Ulla 

Ulla menar att de använder sig av utomhuspedagogik när de går ut i skogen. De arbetar då 

med matematiska begrepp, exempelvis genom att mäta kroppslängd och storleken på sina 

fötter med hjälp av pinnar.  

När de är på förskolans gård använder de sig av teknik som att gräva i sanden och hälla vatten 

på olika sätt. Barnen använder sig av naturmaterial och alla sina sinnen när de utforskar, enligt 

Ulla. De tittar i böcker och diskuterar med barnen om vad som händer och varför det händer. 

När de arbetar med utomhuspedagogik försöker de utgå från vad barnen säger.  

Pedagogerna betonar även vikten av hållbar utveckling exempelvis genom ett 

”skräpinsamlingsprojekt” där de gått ut och samlat in skräp i en kasse som de tagit med sig till 

förskolan. Där har de sedan diskuterat tillsammans med barnen varför skräpet inte ska ligga i 

skogen och vad dem ska göra med skräpet.   

Ulla säger att de har en så kallad hemmaplats och att de använder sig av samma plats för att 

barnen ska känna sig trygga när dem vistas där. Ulla säger att det utvecklar barnens 

grovmotorik genom att låta barnen vistas i olika terränger, som de får göra när de är på sin 

hemmaplats. På hemmaplatsen jobbar de mycket med biologi genom att titta på myrstackar 

och olika växter som blåbärsris. De pratar även om förändringarna i naturen och om de olika 

årstiderna. Vidare säger Ulla att de arbetar med tematiska projekt under sina utflykter. Ulla 

och hennes kollegor brukar ha med sig svamp- och fågelböcker som de tittar i tillsammans 

med barnen för att sedan utforska terrängen och leta efter svampar. På hemmaplatsen har de 

ofta även matematiska övningar som exemplet med pinnarna (se ovan). 

 

Ulla säger att deras utomhusmiljö har en litet skogsparti där de äldre barnen får springa 

obehindrat och leka med pinnar för att inte skada de mindre barnen med sitt spring. Där 

brukar barnen ofta leka fantasilekar som ”Starwars”. De har även en koja på utegården som 
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byggdes tillsammans med en del föräldrar under en så kallad ”fixarkväll”. Barnen leker ofta i 

och runt den kojan och där blir det ofta rollekar som att leka familj, laga mat etc.  

Ulla anser vidare att hon har de verktyg hon behöver för att bedriva utomhuspedagogik på ett 

tillfredsställande sätt, eller som hon säger…”det funkar som vi gör nu”. 

 

4.2.7 Sammanfattning av strategier med utomhuspedagogik 

En tydlig strategi som framkommer från förskollärarna är att arbeta med matematik i 

utomhuspedagogiken. En annan strategi är att barnen får arbeta med kretslopp samt med växt- 

och djurliv för att komma i kontakt med biologi samt förkovra det svenska språket. En åsikt 

som framkommer är att barnen lättare kan integrera olika läroämnen då de får användning för 

alla sina sinnen. Även vittnesmål om barns experimenterande på förskolans utegård, och på så 

vis arbete med teknik, framkommer. En mycket vanlig strategi hos pedagogerna var att 

använda sig av så kallade hemmaplatser inom utomhuspedagogiken. 

En annan uppfattning var att arbetet med allemansrätten och/eller hållbar utveckling var 

viktigt, samt arbete med genusvärderingar. Vad gäller kompetens varierar svaren där en del 

pedagoger anser sig ha adekvata kunskaper samt erfarenhet för att arbeta med 

utomhuspedagogik, medan andra menar att de gärna skulle vilja bygga på med teoretiska 

kunskaper. Även en önskan att kunna planera och dokumentera utomhuspedagogiska 

aktiviteter finns hos vissa pedagoger. Svaren varierar även när det kommer till utegårdens 

utformning. Vissa av pedagogerna tycker att deras utegård är väl uppbyggd för 

utomhuspedagogik, medan andra skäms för sin utegård eller anser att den inte är 

tillfredsställande byggd utifrån ett lärandeperspektiv. 

 

4.3 Barns lärande i utomhuspedagogik 

4.3.1 Anna  

Anna förklarar att hon kan se ett lärande hos deras småbarn när de kan säga begreppen själva. 

Begrepp som hög och låg eller stor och liten. Annars ser hon lärande hos barnen när de gör 

handfasta saker som leker i sandlådan med hink och spade. Något som för närvarande är 

väldigt spännande för barnen är att gräva efter mask längs med deras staket.  
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4.3.2 Berit  

Berit anser att hon väldigt tydligt kan se ett lärande hos barnen i många områden.  

Hon exemplifierade med barn som lär sig grovmotorik, där hon säger att en tvååring väldigt 

gärna vill komma upp på…”den där speciella stenen”. Barnen får antingen träna själva eller 

ta hjälp av en kompis. Genom att göra detta utan vuxenhjälp tränar de upp sina muskler samt 

räkna ut själva hur de ska gå tillväga. Efter en tids träning brukar de flesta barnen utföra 

denna aktivitet. Pedagogerna roll i lärandet blir att hjälpa i ord samt att efter avklarad aktivitet 

göra barnen uppmärksamma på vad dem lärt sig. 

 

Barns lärande kommer enligt Berit fram i naturkunskapen genom att barnen är nyfikna och 

vill lära sig nya saker hela tiden. Hon menar att… ”barnen är väldigt nyfikna på vad det är för 

sort, vad heter det här, vad är det här?” Exempelvis kan barnen se en flygande fjäril och 

säger inte då bara att det är en fjäril som flyger, utan att det är en citronfjäril.  

I sandlådan lär barnen sig genom att diskutera tillsammans med de andra barnen, enligt Berit.  

Barns lärande kommer också fram i användandet av teknik utomhus, exempelvis i 

användandet av lärplattor, där de får fotografera utomhus. Till en början kunde barnen inte 

hantera lärplattorna, men efter tag hade dem lärt sig tekniken och lyckades göra egna 

”PicCollage”. Oftast parar pedagogerna ihop ett barn med mindre kunskap med en som kan 

mer, då barnen kan hjälpa varandra till att lära. 

 

4.3.3 Carina    

Carina menar att hon kan se när barnen får en förståelse för vad dem gör och hur dem kan 

göra på ett annorlunda sätt nästa gång. Hon kan se ett lärande hos barnen när de är ute och 

leker. Vidare anser hon att pedagoger genom alla år har arbetat på samma sätt med 

exempelvis grovmotorik, men det är nu vi synliggör det mycket mer både för oss själva och 

för barnen genom att dokumentera barnens utveckling.  

Carina menar att vissa barn inte tar för sig och leker med leksaker inomhus, men att samma 

barn kan leka för fullt utomhus såväl med pinnar, stenar och kottar. Hon menar att vissa barn 

blir helt andra individ utomhus och kan därmed lära sig mycket mer. 
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Ett exempel Carina lyfter fram där barns lärande blir tydlig är i sandlådan. Där lär sig barnen 

att vänta på sin tur, att dela med sig samt att titta hur andra gör och lära sig av det. Ett annat 

läroexempel hon beskrev var när de var i skogen och skulle mäta. Barnen skulle bilda en 

mänsklig kedja runt en stor sten och räkna hur många barn det gick till uppgiften. Det visade 

sig att de blev 13 barn totalt, när ett barn sa ”Carina, Carina, vi kunde bli färre barn”.  

Carina svarade… ”jaha”, varpå barnet sa… ” jo, vi sträckte inte på armarna ordentligt å då 

kunde vi vara färre barn”.  

 

Carina menar att ibland måste de som pedagoger hjälpa barnen ett eller flera steg på vägen för 

att det ska leda till ett lärande. Att påvisa vad de lärt sig samt hur dem kan tänka vidare på det 

dem gör. Hon menar också att barnen får lära sig den sociala samvaron genom att leka 

tillsammans när dem vistas i naturmiljö. 

 

4.3.4 Sara 

Sara anser att hon kan se ett lärande i utomhuspedagogiken. Ett konkret exempel hon angav 

var att barnen lärde sig normer och värderingar då de går på utflykt, då de går pojke och flicka 

i par. Detta gör att de får en större respekt och förståelse för varandra. De ser också att barnen 

lär sig sunda kostvanor. När de är på utflykt får barnen ta med sig en ”nyttig” matsäck med en 

grönsak, en smörgås och vatten.  

Hon anser även att barnen lär sig med alla sina sinnen när de är utomhus. Pedagogerna 

försöker få in ett lärande hos barnen genom att integrera målen i handlingsplanen i 

utomhuspedagogiken.  

Enligt Sara får barnen även lära sig om Sveriges tidigare kultur i utomhuspedagogiken. Detta 

gör de genom att de stänger alla förrådsdörrar till leksakerna och barnen endast får leka med 

naturmaterial. Då plogar de tillsammans upp marken i det gröna rummet samt att de sår frön i 

marken. På hösten har de sedan en ”skördevecka” då barnen för skörda det de sådde tidigare 

på våren. Detta gör de för att barnen ska få uppleva och förstå hur det är att vara jordbrukare, 

men även att de får veta hur det var förr i tiden. Sara anser att det finns en tanke med hur 

deras utegård är utformad för att utveckla barns lärande. 
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4.3.5 Siv  

Siv förklarar att hon kan se barns lärande när det gäller grovmotoriken. Hon menar att de som 

pedagoger ser en stor skillnad på hur ofta barnen faller efter den första skogspromenaden 

jämfört med exempelvis den femte. Då har barnen utvecklat en grovmotorik som gör att de 

…”studsar fram över stockar och stenar”. De arbetar även aktivt med motoriken där barnen 

får göra egna hinderbanor, även fast det finns en fastmonterad hinderbana på förskolans gård. 

Barnen får springa och leka i skogen. 

Hon berättar vidare hur barnen en gång hittade stockar som de la över varandra och som de 

sedan gungade på. Enligt Siv lärde dem sig vad jämnvikt är, även fast de som pedagoger får 

tala om för dem vad begreppet heter. Barnen själva vet inte vad det är dem lär sig om inte 

pedagogen talar om det. 

Siv upplever att barnen samarbetar när de vistas utomhus. Barnen skulle exempelvis bygga en 

koja tillsammans på sin hemmaplats och stockarna som skulle fungera som stomme var tunga. 

Då fick de räkna ut hur många dem skulle vara för att orka bära dem på plats. Under tiden 

ställde pedagogerna ledande frågor som, hur ska ni lösa det nu om ni inte orkar bära? Ibland 

menar hon att barnen vill ”stila” och gärna vill visa att de kan själv, men att be om hjälp är en 

sorts lärdom i sig självt. Siv menar att det kojprojektet var väldigt utvecklande då barnen fick 

lära sig att lösa de problem som uppstod på vägen. De kunde exempelvis inte bygga den hur 

som helst utan att den rasade. De var tvungna att tänka på vilka pinnar de behövde och hur 

grova dem skulle vara i de olika delarna av kojan. Vissa barn tyckte det var jobbigt att det 

regnade på dem och då kom de på att kojan skulle ha ett tak, vilket de sedan också byggde.  

 

4.3.6 Ulla 

Ulla kan se ett lärande hos barnen när det gäller utomhuspedagogik. Exempelvis har 

pedagogerna och barnen gått ut i skogen och observerat en björk, hur den förändras i takt med 

årstiden. Ulla har också fotograferat björken under våren med några veckors mellanrum för att 

i bild kunna visa på förändringen. En gång på hösten när de skulle titta på björken sa ett av 

barnen…”titta, det regnar löv!”. Det som händer med skogens träd både på våren och hösten 

har lett till många lärande diskussioner med barnen om årstiderna och deras inverkan på 

naturen.   
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Ulla menar vidare att de kan se ett lärande hos barnen när de är i skogen och barnen utvecklar 

sin grovmotorik genom att gå balansgång. Där samarbetar barnen med varandra genom att 

hjälpas åt att bära tunga stockar och grenar.  

Ulla säger att om vädret inte är alltför dåligt går de ut till skogen på förmiddagen varje tisdag, 

onsdag och torsdag. Dessa tillfällen är tillägnad mer ”organiserad” inlärning där pedagogerna 

många gånger har en agenda för vad de ska göra. Det är då hon anser att barnen lär sig olika 

ämnen som naturorientering och svenska då de exempelvis undersöker olika svampar och 

fåglar, samt matematik när de exempelvis mäter längd med hjälp av pinnar. Övrig tid utomhus 

blir det väldigt mycket fri lek på förskolans utegård. Ulla anser att lärandet även kommer fram 

i de olika rollekar barnen leker både i skogen och runt kojan på utegården 

 

4.3.7 Sammanfattning barns lärande i utomhuspedagogik  

Av svaren framkommer att pedagogerna anser att barnen lär sig grovmotorik i 

utomhuspedagogiken. Utomhus finns gott om utrymme, stenar och stockar av varierande 

storlek. Uppfattningen är vidare att barnen lär sig olika begrepp, med hjälp av det naturen har 

att erbjuda. Kottar och pinnar och även barnens egna kroppar används för att göra enklare 

räkneexempel. Pedagogerna menar att barnen lär sig begrepp som jämvikt, stor eller liten, 

tung eller lätt. De lär sig även andra lärobegrepp som naturens olika variationer i färg och 

form, olika växt- och djurarter samt hur barnen kan konstruera olika saker exempelvis i 

sandlådan eller ute i naturen när de bygger kojor. 

 

En uppfattning som lyfts fram är att barnen lär sig värdet av att samarbeta när de konstruerar 

olika saker där deras egen kunskap inte räcker till eller där det är en fördel att vara fler. En 

annan erfarenhet som framkommer är hur folket levde förut, samt användandet av ny teknik 

exempelvis läroplattan.   

 

4.4 Fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik 

4.4.1 Anna  

Anna menar att en stor fördel med att bedriva utomhuspedagogik är att både pedagoger och 

barn har så mycket material tillhands utomhus. Det gör att det blir lätt att fånga upp det 

barnen gillar. Hon menar vidare att man inte alltid behöver åka ut till skogen för att barnen 

ska trivas. Om det exempelvis regnar tycker barnen att det är riktigt roligt. Först rinner det i 
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rännorna, sedan får barnen möjlighet att samla vattnet i hinkar för att sedan leka med vattnet 

på olika sätt.  

Nackdelar som Anna lyfter fram är om barnen saknar rätta kläder för att vara utomhus. Då 

kan vissa barn frysa och även uppleva att det inte är så roligt att vistas utomhus. En annan 

nackdel är att barngrupperna är så stora att det blir svårare med översynen. I hennes avdelning 

är det också problem med att alla inte lärt sig att gå ännu. Av dessa anledningar kan det 

många gånger vara enklare för dem att stanna på förskolans utegård än att ta sig ut i skogen. 

Hon upplever även att deras förutsättningar att snabbt komma ut till skogen är sämre i 

Storstaden än vad hon är van vid. Hon arbetade tidigare ute på landsbygden i en 

grannkommun och där var det bara att kliva ut ur förskolan så var de i skogen. Här måste de 

ta sig först till bussen, åka ut till förorten för att sedan ta sig ut i skogen. Även utegården 

upplevde hon var bättre i grannkommunen, där de bland annat kunde grilla korv på en 

Muurikka som förskolan hade på gården. 

 

4.4.2 Berit 

Den största fördelen enligt Berit är att de kan arbeta mer tematiskt utomhus. Att integrera 

olika ämnen är mycket lättare utomhus är inomhus. Hon tycker personligen att hon får mycket 

mer ork när hos vistas utomhus och att även barnen är mer alerta och håller sig friskare. Detta 

styrks också av gjord forskning, enligt Berit. Hon anser också att barnen blir mer rörliga och 

därmed mer grovmotoriks starka samt viga i kroppen. Barnen får även en bättre aptit för mat. 

Nackdelen med att bedriva utomhuspedagogik, enligt Berit, är att barnens förutsättningar att 

vistas utomhus skiljer sig åt. Vissa barn saknar rätt utrustning i form av tillräckligt varma 

kläder och tillräckligt bra skor. Hon anser att förskolan måste ha ett gott samarbete med 

föräldrarna och förklara för barnens vårdnadshavare vilka förutsättningar barnen behöver för 

att kunna vistas utomhus i alla väder. 

En annan nackdel som Berit nämner är att barngrupperna bara blir större och större, vilket gör 

att det krävs mer av personalen för att ta sig ut till skogen eller den egna hemmaplatsen. Hon 

betonar vikten av att både pedagogerna och barnen ska känna sig trygga i situationen. Hon 

säger även att i den bästa av världar skulle de kunna ha all utrustning klar för respektive 

utomhusaktivitet i deras förråd. Ska de exempelvis ha matematikundervisning i naturen skulle 

det helst finnas en ”matteryggsäck” klar i förrådet som bara är att ta och sen fara iväg. Som 
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det är nu finns inte den tiden för förberedelser. Det saknas även ekonomiska förutsättningar 

för att köpa in exempelvis 15 kikare så att alla barnen har ett varsitt exemplar när de ger sig ut 

i naturen. 

 

4.4.3 Carina  

Carina menar att den största fördelen är det välbefinnande det innebär för barnen att vistas 

utomhus. Hon menar även att barnen håller sig friskare då de inte behöver trängas i trånga 

utrymmen. Carina menar vidare att de ska kunna bedriva utomhuspedagogik oavsett om det är 

blött, regnigt, kallt eller varmt.  

Den enda nackdelen Carina kunde komma på var att för föräldrarna inte skickat med rätt 

kläder och/eller tillräckligt med ombyte. Hon menar att många av föräldrarna arbetar inomhus 

själva, exempelvis på kontor, och tänker inte på att barnens vardag ser annorlunda ut. Dock 

anser hon att det blivit bättre med tiden, då de för en ständig dialog med föräldrarna om detta.  

 

4.4.4 Sara 

Sara anser att den stora fördelen med att bedriva utomhuspedagogik är att det finns gott om 

utrymme utomhus. En del pedagoger menar att de inte ska gå ut med barnen när det 

exempelvis regnar, men Sara anser att det bara är positivt då barnen gillar det, samtidigt som 

pedagogerna kan styra in mot läroämnen som naturkunskap och teknik. Hon säger att hon ser 

skillnad på olika avdelningar, angående attityden att vara ute i alla väder. Enligt henne är 

deras avdelning den som flitigast är ute med barnen oavsett väder. 

Enda nackdelen Sara kunde komma på med utomhuspedagogik var att barnen har olika 

ekonomiska hemförhållanden. Detta gör att vissa föräldrar inte har råd med alla extrakläder 

för att barnen ska klara att vistas utomhus i alla väderleksförhållanden. I andra fall handlar det 

endast om att föräldrarna behöver informeras om vilka kläder barnet behöver ha på förskolan. 

 

4.4.5 Siv 

Siv anser att en av fördelarna med utomhuspedagogik är att det finns så mycket yta för barnen 

att leka på. Hon anser även att utomhuslekar främjar barnens fantasi. Ibland har de inte öppnat 

förråden, där de har leksaker och cyklar, på hela förmiddagen, utan barnen har lekt med det 
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dem har hittat ute i naturen och utifrån sin fantasi. Inomhus har de alla aktiviteter 

färdigserverade, då de oftast leker med dem leksaker som finns där.  Enligt Siv kan de leka 

olika rollekar i grupper om 8-10 barn. Exempelvis lekte de en rollek som baserade sig på ett 

UR-program som heter ”Labyrinten”, där barnen ska lösa olika uppgifter. Först lekte de 

”Labyrinten” inomhus, men det blev så livat och hejvilt inomhus, så pedagogerna föreslog att 

de kunde leka det utomhus istället. Det slutade med att de byggde en labyrint tillsammans 

med barnen i snön. Det var väldigt många barn som var involverad i detta. De bestämde sig 

även för att titta på ett avsnitt i veckan av programmet ”Labyrinten” tillsammans med barnen 

på förskolan. 

Enda nackdelen Siv kunde se med utomhuspedagogik var om det var dåligt väder. Hon tycker 

dock inte att de har problem med barn som saknar rätta kläder för utomhusvistelse. För det 

första är barnen så pass mycket äldre på hennes avdelning och för det andra har de en riktigt 

bra dialog med föräldrarna så att det sällan blir fel. De gånger det ändå händer har någon 

kompis på avdelningen alltid något extra plagg som de kan få låna. Sedan har de även vissa 

extraplagg på förskolan, som mössor och vantar. Den förskola hon arbetar på är belägen i ett 

villaområde och hon tror att det gör viss skillnad. Hon arbetade tidigare på ett fritids i ett 

hyreshusområde och där hade de problem med barn som saknade extrakläder.   

   

4.4.6 Ulla  

Ulla tycker att fördelarna med att leka utomhus är att barnen får större ytor att leka på. De får 

en större frihet och allting blir mer lättsamt, samtidigt som ljudnivån blir lägre. En annan 

fördel hon upptäckt är att barnen ofta söker sig till andra barn när dem vistas i utomhusmiljö 

jämfört med inomhus. Ulla upplever att de har väldigt mycket barn på förhållandevis liten yta 

på deras förskola, varför alla pedagoger strävar efter att vara utomhus så mycket som möjligt. 

Detta leder till att de nästan är för mycket utomhus och de missar innemiljön ibland. 

Ulla anser att i vissa fall är vädret ett problem då alla barnen kanske inte har tillräckligt med 

kläder med sig, men att det inte händer så ofta på deras avdelning. I princip är de ute oavsett 

väder. 
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4.4.7 Sammanfattning fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik 

Av resultatet framkommer att samtliga respondenter är positiva till utomhuspedagogik, om än 

av lite olika anledningar. Argument som framkommer är att det är gott om utrymme utomhus, 

det finns mycket material i naturen att arbeta med, barnen håller sig friskare, men också att 

det är enklare att integrera läroämnen utomhus än inomhus. 

 

Den absolut vanligaste nackdelen, enligt respondenterna, är avsaknaden av reservkläder. 

Uppfattningen är att det antingen beror på ekonomiska familjeförhållanden eller på 

avsaknaden av dialog med föräldrarna. Erfarenheten från pedagogerna är att vädret inte spelar 

någon roll så länge barnen har rätt kläder och gott om ombyte. En annan uppfattning som lyfts 

fram är att barngruppens storlek är ett hinder för att bedriva utomhuspedagogik.  
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5. Diskussion  
I denna del ska jag analysera mitt resultat i relation till den befintliga forskningen inom 

ämnet utomhuspedagogik. Jag ska också analysera mitt val av metod och om mitt material 

håller för att dra några slutsatser. 

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Brügge och Szczepanski (2007) säger att utomhuspedagogik är att lära med hela kroppen 

genom att kombinera rörelse, kunskap och utomhusmiljö till en helhet. Pedagogerna i denna 

studie bekräftar att de har denna syn på utomhuspedagogik då de pratar om värdet av att 

integrera olika kunskapsämnen i lärandet utomhus samt rörelse och användandet av kroppens 

alla sinnen. Pedagogerna betonade även vikten av att ta tillvara det material naturen har att 

erbjuda, som en viktig del av utomhuspedagogiken, vilket också rimligtvis skiljer 

utomhuspedagogiken från pedagogik inomhus. Pedagogerna menar dock att det var viktigt att 

koppla det som finns i naturen till ett lärande. 

 

En fördel med utomhuspedagogik som samtliga respondenter betonade var den positiva 

inverkan den har på barnens motorik. Exempelvis Siv beskrev att barnen efter ett antal 

planerad skogsutflykter tydligt hade förbättrat sin grovmotorik och hoppade över stock och 

sten. Berit exemplifierade med ett barn som envist ska komma upp på…”den där speciella 

stenen”, vilket tränar upp deras muskler och därmed förbättrar deras grovmotorik. Som 

Johansson (1990) menar är leken en bra metod för inlärning av både grov- och finmotorik. 

Ulla säger att de utvecklar barnens grovmotorik genom att låta dem vistas i olika terränger, 

som de får göra när de är på sin hemmaplats. Granberg (2000) menar att utemiljön svarar mot 

barns behov av en allsidig motorisk övning, vilket ska locka till en utforskande lek och 

träning. 

 

Ett väldigt tydligt lärotema som återkommer hos samtliga respondenter är matematik. 

Exempelvis sa Ulla att de använder pinnar i skogen för att mäta kroppslängd och storleken på 

fötter, medan Siv berättade att de letade efter träd stora nog att omfamna. Carina och hennes 

medarbetare gömde olika matematiska former som cirklar, trianglar och rektanglar i naturen, 

som barnen sedan fick leta reda på. Även Berit och Anna bekräftar att de arbetar med 

matematik i utomhuspedagogiken. Doverberg et.al, (2008) samt Naturskolan (2011) betonar 

att medvetna pedagoger utmanar barnens matematiktänkande genom att ge dem tillfälle att 
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erfara och använda matematiken i meningsfulla sammanhang. Det är uppenbart att naturen 

erbjuder ett sådant sammanhang. Där är barnen inte beroende av standardiserade mått, utan 

kan använda icke standardiserade ”verktyg” som naturen erbjuder för att mäta vad som är 

kort, långt, smalt eller brett (Doverborg et. al, 2008). Carina som tagit med sig olika 

standardiserade former från förskolan berättade att barnen fick identifiera de naturliga former 

som naturen erbjuder, exempelvis den cirkel en svamp utgör. Sara berättade om hur de gjorde 

stapeldiagram av kottar över olika färger på jackor. Barnen fick, via konkreta naturprodukter, 

bekanta sig med mer ”abstrakta” figurer som grafer. Den tyska pedagogen Friedrich Fröbel 

ansåg att barnen själva skulle testa sig fram, konstruera och upptäcka inom matematiken 

(Granberg, 2000). Även Maria Montessori, grundaren till Montessori-pedagogiken, menade 

att pedagoger i undervisningen skulle gå från det konkreta till det abstrakta (Stensson, 2007).  

  

Granberg (2000) menar att utemiljön kan ses som en levande lärobok i alla ämnen där barnen 

utvecklar både praktiska och teoretiska kunskaper och fysiska och estetiska färdigheter.  

Pedagogerna i studien bekräftar detta genom att de försöker integrera lärandet i 

utomhuspedagogiken till många olika ämnen som matematik, naturkunskap och svenska. 

Barnen undervisas om olika växt- och djurarterna liksom hur årstiderna påverkar naturen. 

Enligt läroplanen (Lpfö 98, reviderad, 2010) är det viktigt att barnen…”utvecklar intresse och 

förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra”. Ellen Key (Ibid) menade att det var viktigt i lärandet att barnen får ta del av ”den 

första föreställningen”, istället för att bara lära sig genom att läsa i böcker eller lyssna på en 

lärares berättelse i ett klassrum. 

 

Granberg (2000) menar vidare att barnen på ett naturligt sätt kan komma i kontakt med 

naturfenomen som vattenkraft och is på förskolans utemiljö. Det resultatet av denna studie 

påvisar är att flertalet av pedagogerna arbetar aktivt med barnens experimentlusta. 

Exempelvis berättade Siv hur barnen fick lägga stenar i rör med och utan vatten, för att se när 

de färdas snabbast samt även lägga i is för att se hur det beter sig i samma rör.  

 

Alla pedagoger, förutom Anna, hade en hemmaplats dit de brukar gå med barnen. Som 

Johansson (1990), Granberg (2000) menar är det bra med en avgränsad hemmaplats, där 

barnen kan känna sig trygga, som det är roligt att gå till och där ett lärande kan ske. 

Pedagogerna i studien bekräftar att hemmaplatserna erbjuder just detta; en plats där barnen 

kan känna sig trygga, där de har gott om utrymme att röra sig på och där det finns 
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förutsättningar för ett lärande. Denna studie bekräftar också att barnen har möjlighet att 

utforska sig själva och den kringliggande naturen med hela sin kropp och alla sina sinnen 

(Granberg, 2000),(Elfström et. al, 2008). Exempel på detta är när de plockar olika bär som de 

både kan känna, se och smaka på. Barnens alla sinnen kan även bli stimulerade av årstidernas 

olika skiftningar i färg och form, något som givetvis kan läras inomhus via böcker, men inte 

lika effektfullt. Barnen har även möjlighet att komma i kontakt med alla elementen i 

utomhuspedagogiken. Exempelvis är det betydligt enklare att komma i kontakt med elementet 

eld utomhus än inomhus, då barnen grillar korv tillsammans med pedagogerna (Granberg, 

2000). 

 

Allemansrätten är en väldigt unik företeelse, som vi delar med de övriga nordiska länderna 

(Granberg, 2000). Brügge et. al, (2011) påtalar att Allemansrätten är en stor rättighet till att 

njuta av det naturen har att erbjuda, men att det även förpliktigar och att vi måste visa respekt 

och hänsyn mot både människor, växter och djur. Även i läroplanen (Lpfö 98) betonas vikten 

av att arbeta med detta i förskolan. Erfarenheten från denna studie är att Allemansrätten och 

den hållbara utvecklingen är en viktig strategi för vissa av pedagogerna.  

 

Grahn (Förskolan 3/2009) menar att många av dagens utegårdar på förskolorna är mer byggda 

utifrån pedagogens perspektiv än barnets. Med detta menar han att det är viktigare att 

pedagogen ser alla barn än att barnen har en variationsrik miljö att leka i. Svaren i denna 

studie hur förskolans utemiljö var utformad varierade kraftigt.  Medan vissa pedagoger ansåg 

att de har en väl utbyggd utegård för att möta ett lärande sa andra att de mer eller mindre 

skämdes för sin utegård. Dock har alla (förutom Anna) planerade skogsutflykter där barnen 

kommer i kontakt med naturen och ett möjligt lärande kan ske.  

 

I studien är samtliga respondenters uppfattning att de kan se ett lärande i 

utomhuspedagogiken och att de därmed är positiv inställda till den. Det som främst betonas av 

respondenterna är det integrerade lärandet samt utvecklandet av barns motoriska färdigheter. 

De hinder till att bedriva utomhuspedagogik är, precis som Braute och Bang (1997) säger, 

avsaknaden av adekvata utomhuskläder och/eller reservkläder, vilket i vissa fall försvårar 

bedrivandet av utomhuspedagogik. I studien framkommer lite olika teorier vad detta kan bero 

på. Vissa av respondenterna har uppfattningen att det beror på föräldrarnas okunskap, medan 

andra att det har med ekonomiska förutsättningar att göra. Dock motsäger pedagogernas 

erfarenheter i denna studie de teorier som säger att pedagoger skulle känna en osäkerhet kring 
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utomhuspedagogik på grund av okunskap kring ämnet, eller att barnen skulle vara ovilliga av 

delta i olika utomhusaktiviteter (Dahlgren och Szczepanski, 2004),(Strotz och Svenning, 

2004),(Fägerstam, 2012). 

 

Ett annat hinder som framkommer är bristen på resurser och material (Dahlgren och 

Szczepanski, 2004). Även barngruppernas storlek i relation till antalet pedagoger togs upp 

som ett hinder av respondenterna.  

 

5.2 Metoddiskussion  

Jag valde den kvalitativa forskningsmetoden eftersom jag ville gå på djupet med mina 

frågeställningar. Jag ville ge respondenterna en chans att utförligt förklara hur de uppfattar 

begreppet utomhuspedagogik, samt vilka strategier de har i detta arbete. Därför valde jag bort 

den kvantitativa metoden till förmån för den kvalitativa. Jag anser att detta metodval var den 

rätta utifrån mitt valda syfte och mina frågeställningar. En kvantitativ studie hade gett ett 

bredare svarsunderlag, men bristen att ställa följdfrågor hade enligt min mening gjort 

resultatet mindre valid. 

 

Jag upplevde att många av respondenterna ”svävade iväg” i vissa svar, vilket i sig är positivt 

då detta många gånger är fördelen med en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ. Dock 

ledde detta till utmaning att verkligen kunna ta fasta på det som var relevant utifrån 

utomhuspedagogik samt mitt syfte och mina frågeställningar. Medan vissa respondenter 

knappt behövde en fråga för att utförligt utmåla vad de tyckte och tänkte om 

utomhuspedagogik, hade vissa andra svårt att svara överhuvudtaget. Utmaningen blev då att 

ge dessa den tid de behöver för att tänka efter och svara, samt att ställa fler följdfrågor.  

 

Jag hade som mål att utföra sju intervjuer för denna studie. Jag genomförde dock sex 

intervjuer, efter att en av de tilltänkta respondenterna ångrade sig i sista stund. Min tanke var 

att först ta kontakt med förskolecheferna där jag presenterade mig själv och mitt syfte via ett 

missivbrev. Jag bad dem att välja ut en förskollärare som jag kunde intervjua för min studie, 

eftersom detta verkade mest praktiskt genomförbart. Jag skickade ut förfrågan till 20 

förskolechefer. Jag är dock medveten om att detta ur ett forskningsperspektiv kan vara mindre 

lyckat, då förskolecheferna rent teoretiskt skulle kunna välja ut respondenter som de vet är 

mer ”positiva” till förskolans verksamhet och där risken för mer ”kritiska svar” minskats. 
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Dock ansåg jag denna risk för relativt liten. Det visade sig även att, av de 20 förskolechefer 

jag skickade förfrågan till, fick jag svar från endast två med förslag på ett varsitt namn. 

Resterande fem respondenter fick jag söka reda på själv genom att ringa runt till olika 

förskolor. Som sagt ångrade sig sedan en av de totalt sju respondenterna. Jag ställdes då inför 

valet att skaffa en till respondent, men valde pga. tidsbrist att avstå detta och gå vidare med de 

respondenter jag fått tag på.  

 

En fråga som kan ställas är ifall det räcker med sex respondenter för att få ett trovärdigt 

resultat som det går att dra några slutsatser av? Trost (2010) anser att det viktigaste inte är 

antalet respondenter, utan hur djupgående intervjuerna blir och hur uttömmande svar som fås. 

Jag anser att jag kan dra slutsatser utifrån svaren i denna studie, då ett antal uppfattningar och 

erfarenheter framkommit ur materialet.  

 

Jag anser att risken för överdrivet positiva svar till förmån för utomhuspedagogiken är relativt 

liten i de fall jag fått en klar samstämmighet i svaren bland respondenterna. Jag tänker då 

främst på utomhuspedagogikens påverkan på barnens motoriska utveckling, där svaren tydligt 

är för att utomhuspedagogiken främjar detta. Visserligen kan de motoriska färdigheterna 

utvecklas även i inomhusmiljö, men som svaren från pedagogerna framhäver är 

utomhuspedagogikens ”rum” betydligt större och begränsningarna till rörelse betydligt 

mindre. En annan del där svaren inte känns överdrivna är gällande den möjlighet till integrerat 

lärande som utomhusmiljön erbjuder. Pedagogerna har strategin att förstärka det integrerade 

lärandet genom att exempelvis påvisa olika dofter och färger som naturen ger ifrån sig under 

olika årstider, samt att på ett trovärdigt sätt förmedla olika läten i naturen och översätta dessa. 

I denna del känns respondenternas svar som relevanta och inte överdrivna. Därmed anser jag 

att validiteten i dessa delar av undersökningen är tillräckligt hög för att slutsatser kan dras.  

 

Vad gäller reliabiliteten fanns det situationer där jag som intervjuare upplevde att 

respondenterna missuppfattat min fråga eller inte helt förstått den. Då blev min utmaning att 

hjälpa dem förstå vad jag menade med frågan, för att inte reliabiliteten skull bli låg, samtidigt 

som mitt klargörande inte fick ge dem en föraning om vad jag eller teorin anser är ”rätt svar”. 

I så fall hade validiteten blivit lägre. Jag hade inte heller några problem med tekniken under 

transkriberingen, vilket gjorde att jag inte behövde förlita mig till mina stödord från 

intervjuerna. Därmed minskade risken för att jag hört fel, skrivit ner ett slarvigt svar eller helt 

missuppfattat svaret, vilket enligt min mening ökat reliabiliteten för denna studie. 
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I min studie har jag inte gjort skillnad på om respondenten arbetat på en ”Ur-och Skur” 

förskola (jag hade en ”Ur-och-Skur” förskollärare i min studie) eller en ordinarie förskola. 

Det skulle dock kunna vara ett ämne för fortsatt forskning, att undersöka eventuella skillnader 

i förhållningssätt till utomhuspedagogiken på dessa olika förskolor.  

 

En annan intressant fortsatt forskningsstudie skulle vara att undersöka om det är någon 

skillnad i förhållningssätt till utomhuspedagogik mellan en kommunal och en fristående 

förskola. 
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6. Slutsatser 
I denna del ska jag, utifrån mina frågeställningar och syfte, resultatet från intervjuerna samt 

den befintliga teorin, dra mina slutsatser. 

 

 

Syftet med min studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till och strategier med 

utomhuspedagogik inom förskolan. Mina frågeställningar är hur pedagoger uppfattar 

begreppet utomhuspedagogik samt vilka möjligheter och hinder det finns med att bedriva 

utomhuspedagogik? 

 

Slutsatsen för mitt arbete är att pedagogerna uppfattar utomhuspedagogik som en möjlighet 

att bedriva meningsfulla aktiviteter utomhus där de tar tillvara på det naturen har att erbjuda. 

Slutsatsen är även att pedagogerna har en strategi att koppla dessa aktiviteter till ett möjligt 

lärande, där de betonar barns motoriska utveckling, men även möjligheten till ett integrerat 

lärande.  Jag anser dock att det är svårt att bevisa exakt när och var ett lärande sker. Sker den 

motoriska utvecklingen enbart då barnen är utomhus och under tiden de är i förskolan? Eller 

sker det integrerade lärandet bara när de vistas i sina hemmaplatser? Troligtvis kan det ske ett 

lärande både motoriskt och kunskapsmässigt i dessa tillfällen, men kan det bevisas att det 

enbart sker då och inte när barnen är inomhus eller när barnen inte är på förskolan 

överhuvudtaget? Därför anser jag att det är svårt att dra några slutsatser om barns lärande i 

utomhuspedagogik utifrån resultatet från detta arbete. Däremot anser jag att slutsatser kan 

dras om vilka strategier pedagogerna har för att om möjligt underbygga, eller ge 

förutsättningar till, ett lärande hos barnen i utomhuspedagogiken. Slutsatsen är att 

pedagogerna genom strategin att arbeta med olika läroämnen i utomhusmiljön kan förstärka, 

underbygga och möjliggöra ett lärande antingen nu eller i framtiden för förskolebarnen, dvs. 

väcka ett intresse för matematik, natur, teknik och språk. 

 

Min slutsats är även att adekvat utbildning inom utomhuspedagogik inte är det mest 

avgörande. I min studie hade bara en pedagog formell utbildning inom utomhuspedagogik. 

Många av respondenterna upplevde sig ha tillräckligt med praktisk erfarenhet och/eller 

kompetenta medarbetare för att kompensera de teoretiska okunskaperna. Trots bristen på 

teoretisk kunskap om utomhuspedagogik, upplevde ingen av respondenterna en osäkerhet 

eller rädsla att arbeta med barnen utomhus. Denna studie motsäger även teorier om att 

pedagoger skulle ha svårt att få med sig barnen i utomhuspedagogiken. Det största hindret 
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pedagogerna upplevde för att bedriva utomhuspedagogik var att vissa barn saknade kläder för 

alla väder. Då detta påtalades i princip av alla respondenter, bör frågan ställas hur förskolan 

kan lösa detta problem? Om det beror på okunskap hos föräldrarna, borde det vara relativt 

enkelt att lösa genom att föra en tydligare dialog med dessa. Är problemet på grund av 

ekonomiska skäl bör förskolepedagogerna ställa sig frågan om de exempelvis kan ”samla 

ihop” till extrakläder så att utomhuspedagogiken inte blir lidande och att inget barn ska känna 

sig utanför.  

 

En del av erfarenheterna kring utomhuspedagogik var att det fanns brister i förskolans utegård 

samt brister i resurser, både i form av personal och material, och att pedagogerna upplever att 

detta påverkar utomhuspedagogiken negativt. Dock är det svårt att utifrån dessa svar dra 

några definitiva slutsatser på hur det påverkar utomhuspedagogiken. 

 

Jag anser att min studie besvarat frågeställningarna om hur utomhuspedagogik bedrivs, dvs. 

vilka strategier pedagogerna har för utomhuspedagogik. Jag har även besvarat vilka 

möjligheter och hinder det finns för att bedriva utomhuspedagogik. Därmed anser jag att 

studiens syfte besvarats. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor  

 

1. Hur många är det som arbetar på denna förskola? 

2. Hur många är det som arbetar på din avdelning? 

3. Hur många år har du arbetat på denna förskola? 

4. Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

5. Har du utbildning inom utomhuspedagogik? I så fall vilken? 

6. Vad betyder utomhuspedagogik för dig? 

7. På vilka sätt använder du dig av utomhuspedagogik? 

8. Hur kan du se barns lärande i utomhuspedagogik?  

9. Vilka möjligheter ser du med att bedriva utomhuspedagogik? 

10. Vilka problem ser du med att bedriva utomhuspedagogik?  

11. Hur har ni utformat er utomhusmiljö så att den på bästa sätt gynnar barns lärande? 

12. Forskningen anser att man som pedagog ska utse ett område som hemmaplats och 

återvända dit regelbundet. Vad anser du om det, och har ni någon hemmaplats som ni 

återvänder regelbundet med barnen? Om ja, kan du beskriva var den hemmaplatsen 

är? Hur ofta går ni dit?  Vad gör ni när ni vistas där? +Om nej, varför har ni inte någon 

hemmaplats, och vart går ni då?  

13. Vilka verktyg skulle du behöva för att genomföra utomhuspedagogik bättre?  
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Bilaga 2 
 

 

Hej! 

 

Jag heter Bojana Soppela och är student på Högskolan i Gävle. Jag studerar på 

lärarprogrammet till förskolelärare. Jag studerar min sista termin och ska skriva mitt 

examensarbete. 

 

Syftet med min studie är att undersöka pedagogers förhållningsätt till och arbetssätt med 

utomhuspedagogik inom förskolan. 

 

Jag har fördjupat mig i ämnet genom att studera litteratur och befintlig forskning inom 

utomhuspedagogik. Dessa teorier vill jag testa genom att utföra ett antal intervjuer med 

verksamma förskollärare inom förskolan. Därmed vill jag intervjua dig som pedagog på er 

förskola.  

 

Intervjun kommer uppskattningsvis att ta 40 minuter att genomföra. Om det är ok för dig 

kommer jag att spela in vårt samtal för att lättare kunna arbeta med materialet. Allt som sägs i 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet ska endast användas i detta 

forskningsarbete. Du kommer givetvis att vara anonym i examensarbetet och endast anges 

med ett fingerat namn. 

 

Syftet med intervjun är att se vad du anser om utomhuspedagogik inom förskolan. Det är 

givetvis frivilligt att du ställer upp och du kan också backa ur om du skulle ångra dig under 

intervjun. 

 

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta mig eller min handledare för mer 

information. 

 

Hoppas vi ses!  

 

Med vänlig hälsning 

Bojana Soppela  

hfk12sba@student.hig.se 

tfn 073-912 70 76 

 

Handledare: 

Erika Björklund 

Mail: XXXXXXXXXX 
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