
 

 

 

Självständigt arbete i 

förskollärarutbildningen 

”Mycket mer än att bara vara ute” 
En didaktisk studie om förskollärares arbetssätt 

med utomhuspedagogik i närmiljön. 

Författare: Anne-Charlotte Alsäter, 

                   Jennie Rådefelt 

Handledare: Håkan Fleischer 

Examinator: Zara Bersbo 

Termin: Ht 2017 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2FL01E 



  
 

i 
 

Abstrakt 

“Much more than just being outdoors” 

A didactic study on preschool teachers' working methods using outdoors education in the 

local environment. 

Syftet med studien är att ur ett didaktiskt perspektiv beskriva hur förskollärare ser på och 

arbetar med utomhuspedagogik. För att avgränsa vårt undersökningsområde valdes 

närmiljön ut, då det i Läroplan för förskolan (2016) står närmiljö men inte förklaras. 

Studiens teoretiska aspekt är didaktikens frågor var, vad, hur, när och varför.  

Studien svarar på metod, innehåll och syfte med utomhuspedagogiken, samt faktorer och 

förskollärarens funktion i densamma. Tidigare forskning belyser innehåll, metod och 

syfte med utomhuspedagogiken samt förskollärarens roll och villkor för undervisningen. 

Studien är kvalitativ och sex förskollärare intervjuades. Resultatet visar att förskollärarna 

använder utomhuspedagogik, som en metod, för att tillsammans med barnen nå ett 

lärande. Utomhuspedagogiken ses som ett verktyg för att bygga relationer till barnen. 

Rörelse är ett genomgående tema för utomhuspedagogiken, sett ur alla fem av didaktikens 

frågor. Förskollärarnas intresse av natur avgjorde utomhuspedagogikens varande. Som 

sin funktion beskrev förskollärarna förmågor som, närvarande, nyfikenhet och lyhörd 

inför barnens intressen. Analysen bekräftar i många fall den tidigare forskningen. En 

fråga som sticker ut är kring inramningen, staketet på förskolan.  

I studien framkommer primärt positiva argument för att vistas utomhus. Det framkommer 

lite eller inget negativt. När faktorer som personalfrånvaro och väder påverkar är 

förskollärarna flexibla och förändrar verksamhetens innehåll. Utevistelsen ställs mycket 

sällan in utan förkortas eller förläggs på annan plats när faktorerna påverkar. 

Nyckelord 

Utomhuspedagogik, didaktik, förskollärare, närmiljö, undervisning  

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som genom sitt deltagande gjorde denna 

studie möjlig. Vi vill även tacka varandra för gott samarbete.  
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1 Inledning 

Vara ute på förskolan ger barnen många positiva fördelar. Att barnen tränar sin motorik, 

blir friskare och sover bättre är endast några av alla de positiva effekterna som 

forskningen lyfter fram. Utevistelse är ett vardagsinslag på förskolor idag och när 

förskolans läroplan reviderads 2010 tydliggjordes det att barnen på förskolan ska ha 

tillgång till flera olika typer av aktiviteter under sin dag på förskolan. Det ska finnas 

möjlighet till fria val och planerade aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Förskolan 

ska även belysa naturfrågor i sin verksamhet (Skolverket, 2016). I läroplanen beskrivs att 

det ska finnas utevistelse i verksamheten på förskolan men det ges inga direktiv på hur 

utevistelsen ska genomföras. Alla barn har inte tillgång till naturen hemma på grund av 

olika omständigheter och därför har förskollärarna ett ansvar att erbjuda utevistelse för 

alla barn i förskolans verksamhet. Läroplanens skrivningar leder till att förskollärarna 

använder utomhus som en del i undervisningen på förskolan (Söderström, 2011). Den 

erfarenhet vi har från våra Verksamhetsförlagda Utbildning VFU är att utevistelsen sker 

dagligen på förskolorna, men vår upplevelse är att utevistelsen ibland sker oreflekterat. 

Det vi också sett, är att ibland ställs de planerade utomhusaktiviteten in, på grund av dåligt 

väder eller att ordinarie personal är frånvarnade. Det har gjort att vi ställt oss frågande till 

hur den planerade utevistelsen, det vill säga utomhuspedagogiken, används av 

förskollärare samt vilka faktorer som påverkar utomhuspedagogiken. Mårtensson (2011) 

belyser att synen på utevistelse för barn bör förändras, från att vistas utomhus främjar 

barns hälsa, till ett pedagogiskt förhållningsätt som hjälper barnet i sitt lärande och sin 

utveckling (a.a.). Detta har bidragit till att undersöka hur förskollärare ser på och arbetar 

med utomhuspedagogik i närmiljön. Att vi har valt fokus på närmiljön är för att som 

Dahlgren och Szczepanski (2004) skriver om barns triangulära rörelsemönster. Barns 

rörelse begränsas mellan hem, skola och butikscentrum. Det har lett till en nyfikenhet från 

vår sida att undersöka hur förskollärare arbetar med att erbjuda barnen på förskolan andra 

miljöer. Var sker undervisningen och varför, när sker det, hur används det och vad lärs ut 

med undervisningen i närmiljön är frågor som drivit oss att undersöka mer om just 

närmiljön.  

Undervisningen utformas av didaktikens frågor, vad, hur, när, var och varför. Genom att 

använda didaktiken som teoretisk utgångspunkt kan vi få en djupare förståelse i hur 

utomhuspedagogiken används och tas tillvara i förskolans verksamhet. Därför anser vi att 

genom beskriva förskollärarnas arbetssätt med utomhuspedagogik ur en didaktisk 

synvinkel, kan blivande och nuvarande förskollärare dra nytta och lärdom av de 

didaktiska frågornas betydelse för utomhuspedagogik. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ur ett didaktiskt perspektiv beskriva hur förskollärare ser på och 

arbetar med utomhuspedagogik.  

Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats: 

 Hur beskriver förskollärarna sitt utomhuspedagogiska arbetssätt i förhållande till 

metod, innehåll och syfte? 

 Vilka faktorer påverkar utomhuspedagogiks undervisning, enligt förskollärarna? 

 Hur beskriver förskollärarna sin funktion i utomhuspedagogiken? 

  



  
 

3 

3 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet förklaras viktiga begrepp för studien men även förändring och 

framväxt med utomhuspedagogiks arbetssätt. Vidare handlar avsnitten om 

Förskollärarnas funktion i utomhuspedagogiken, Utomhuspedagogiks arbetssätt och 

synsätt och det sista avsnittet beskriver Faktorer som påverkar utomhuspedagogiken. 

3.1 Begreppsförklaring 

I stycket nedan sker en förklaring av viktiga begrepp för studien. 

3.1.1 Utomhuspedagogik 

Begreppet utomhuspedagogik är ett brett begrepp och kan innefattas av många 

parametrar. Såsom Hedberg (2004) skriver att utomhuspedagogiken ses som ett 

upplevelsebaserat lärande, där upplevelserna och erfarenheterna är grunden för lärandet. 

Platsen där lärandet sker är betydelsefull. Eller som utomhuspedagogen Anders 

Szczepanski (2008) beskriver, att lära utomhus innebär ett lärande med hela kroppen 

(a.a.). När lärandet beskrivs som ett sätt som främjar rörelse och sinnesintryck för barns 

lärande kan det innebära en djupare kunskap, som ett komplement till det som lärs 

inomhus. Den traditionella bilden av undervisning är att den sker inomhus på förskolan. 

Utomhuspedagogik kan då ses som komplement till den traditionella pedagogiken 

inomhus (Brügge & Szczepanski, 2011). Läroplan för förskolan belyser att förskolan ska 

arbeta med planerade aktiviteter i samband med utevistelsen (Skolverket, 2016), men inte 

hur de ska genomföras. 

I denna studie använder vi utomhuspedagogik som ett samlingsbegrepp för 

undervisningen utomhus. I första hand de planerade aktiviteterna utomhus som syftar mot 

lärande hos barnen utifrån didaktikens frågor. 

Att vistas ute med barnen är en sak. Att använda utevistelsen till att nå upp till 

läroplanens mål och som verktyg för att stimulera barnens utveckling och inlärning 

en helt annan. (Ohlsson, 2015 s.11) 

3.1.2 Närmiljön 

Närmiljö är ett begrepp som finns med i läroplanen för förskolan där det omnämns endast 

två gånger, på sidan 8 och sidan 11, men det beskrivs inte vad närmiljön är (Skolverket, 

2016). En vanlig bild av naturen är att det fokuseras på skogen. När det handlar om barns 

naturupplevelser är det skogen barnen ska vistas i. Den närliggande parken eller en 

trädgård är inte det som sammankopplas med naturen eller utevistelsen (Halldén, 2011). 

Överlag har barn idag ett begränsat rörelsemönster. Där platser som hem, skola och 

affärscentret tydligt framkommer som miljöer där barnen befinner sig. Dessa tre bildar 

det triangulära rörelsemönstret. Förskollärare måste fundera över hur de erbjuder andra 

miljöer än de som barnen är vana vid, för att skapa en omväxling i barnens lärmiljöer 

(Dahlgren & Szczepanski, 2004). Vad är då närmiljön som det skrivs om i läroplanen? 

En förklaring ger Ohlsson (2015), som förklarar begreppet närmiljö som området utanför 

förskolegården (a.a.) Eftersom det inte finns en entydig definition på vad närmiljön är 

väljer vi i studien att använda närmiljö som ett begrepp som beskriver omgivningen 

utanför förskolan lokaler. Det kan vara en park, skog eller en asfalterad gångväg, allt som 

finns nära förskolan. 
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3.1.3 Undervisning 

Metoder som leder fram till att barnet tar till sig kunskaper och startar en progression till 

lärande, kallas undervisning. Det är processen som ska leda till målet som är 

undervisning. Läroplanen avgör inriktningen för undervisningen och alla skolformer 

bedriver undervisning, så även förskolan (SFS, 2010:800). Undervisning handlar om att 

starta lärprocesser hos barnet. Förskolläraren planerar innehåll, mål och metoder i 

undervisningen, vilket kan bidra till lärandet som kan ske hos barnet. Det är då i detta fall 

förskolläraren som förbereder vad syftet med undervisningen ska leda till (Lindström & 

Pennlert, 2012). Ett sätt att se på undervisning, är som ett förlopp av olika handlingar i 

följd efter varandra. Där handlingar i sin tur påverkar varandra, som leder till ett lärande. 

Förskolläraren ställer en fråga, vilken barnet svarar på, läraren ger i sin tur återkoppling 

till barnets svar. Dessa handlingar påverkar varandra både framåt och bakåt i dialogen 

mellan förskolläraren och barnet. Detta är vad Lidberg (2014) kallar för ett 

undervisningsförlopp. Att undervisa utomhus bidrar till en helhetssyn på lärandet, där 

flera ämnen sammankopplas (Strotz & Svenning, 2004). 

3.2 Förändring och framväxt med utomhuspedagogiks 
arbetssätt 

För att se utomhuspedagogikens utveckling över tid börjar vi med Ellen Key som för över 

hundra år sedan skrev om betydelsen av att uppleva i sitt lärande. Att barn får lära och 

upptäcka själv, beskrev Key (1912) som en mycket viktig del i barnets utveckling och 

lärande. Naturen ses som en tillgång till lärandet för att barnet själv ska erfara. 

Exempelvis skrev författaren om att plantera ett frö. Barnet får då själv uppleva att fröet 

behöver vatten, värme och näring för att växa (a.a.). Det har dock tagit tid för det 

upplevelsebaserade lärandet att slå igenom. Här nedan följer en beskrivning av 

utomhuspedagogiken under det senaste seklet, med fokus på naturvetenskap och 

utevistelse, i förhållande till förskolans läroplan. 

I början av 1900-talet benämns tidsskedet som hemmets och hembygdens läroplan. Där 

fokus var teman som låg nära barnen, som exempelvis äpplet eller djuren på gården. 

Verksamheten var knuten till kultur, traditioner, årstider och familjen. Ledarinnan styrde 

och planerade innehållet för barngruppen. Under 1930-talet förändrades verksamheten 

från att vara lärarledd till att barnen hamnade i fokus. När barnens röster blev hörda så 

kunde barnens intressen prioriteras. Under denna period flyttades fokus för innehållet i 

undervisningen, från hem och hembygd till en mer samhällsanknuten undervisning. I 

mitten av 1950-talet benämns epoken som folkhemmets läroplan. Under denna epok så 

gavs barnpsykologi och barnforskningen ett stort inflytande över undervisningen. Barnen 

skulle få konkret fakta, bort med sagoböcker och in med faktaböcker. Naturorienterande 

ämnen lyftes fram som en viktig del av barnens vardag. Ämnesområden som kroppen, 

naturliv och naturvetenskapliga experiment sågs som väsentligt i undervisningen. 

Förskolan tog med barnen på utflykter som exempelvis främjade naturupplevelser eller 

skapade förankring i samhället. Från slutet av 1980-talet fram till idag har vi världsbarnets 

läroplan, där barnen ska utbildas för att möta omvärldens krav och föränderlighet 

(Vallberg Roth, 2011). I Pedagogiskt program för förskolan (1987) lyfts natur, kultur och 

samhälle fram som viktiga begrepp för förskolans arbete. Barnen skulle möta naturens 

artrikedom, förstå samband mellan natur, djur och människor. Barnens egna kroppar och 

upplevelser stod i centrum, dels för att bygga en positiv syn på sin kropp, men likaså för 

att skapa förståelse för dess funktioner. Svårighetsgraden ökade ju äldre barnen blev, de 

äldre barnen fick även pröva samt diskutera naturfenomen (a.a.). En viktig förändring för 

förskolan sker 1996 då ansvaret för förskolan flyttas från socialdepartementet till 

utbildningsdepartementet och blir därmed en egen skolform. Den första skrivna 



  
 

5 

läroplanen för förskolan kom 1998 (Vallberg Roth, 2011). En reviderade läroplanen kom 

2010. Under punkten utveckling och lärande finns tre strävansmål för naturvetenskap, 

som ger barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för kretslopp och livet i naturen, 

genom dokumentation och samtal. Förskolan ska utbilda barnen i att ta ansvar om natur 

och miljö samt se dess betydelse för mänskligheten. En positiv syn på framtiden ska 

prägla förskolans verksamhet. Barnen ska få möjlighet att växla mellan olika aktiviteter 

både inne och ute under dagen, där barnens fantasier, planer och kreativitet ska genomsyra 

barnens lek och lärande både i planerad som oplanerade aktiviteter. Förskolan ska även 

vara ett komplement till barnets hem, för att barnet ska ges de bästa möjligheterna till 

lärande (Skolverket, 2010, 2016).  

Det ska inte spela någon roll vilken förskola barnet befinner sig på. Den utbildning och 

undervisning barnet får, ska präglas av de nationella mål som finns för förskolan. Allt 

arbete på förskolan ska förhålla sig till målen som läroplanen belyser (Skolverket, 2016). 

Detta är relevant för vår studie då vi har en stor lokal spridning på de förskollärare som 

intervjuats. Detta för att resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt. Ericksson och 

Gustafsson (2014) förklarar begreppet likvärdighet med de metoder och processer som 

leder fram till de strävansmål som finns i läroplanen för förskolan. De processer som är 

mätbara ur kvalitetsaspekten. Författarna påpekar dock att likvärdiga skolformer är svåra 

att uppnå.  

3.3 Förskollärarens funktion i utomhuspedagogiken 

Som förskollärare krävs en viss kunskap om naturen och dess tillgångar för att kunna 

använda utomhuspedagogikens möjligheter. Däremot behöver förskolläraren inte kunna 

allt. En viss baskunskap om skogen kan vara bra för att känna sig trygg i miljön. I övrigt 

finns många faktaböcker om naturen, växter och tillgänglighet. Det är förskollärarens 

ansvar att utomhuspedagogiken blir av och att det upplevs positivt för barnen. Det är även 

förskolläraren som ska utmana barnen i deras upptäckande av kunskap (Ohlsson, 2015). 

Att välja bort utomhuspedagogik kan grunda sig i en rädsla eller osäkerhet i att misslyckas 

på grund av för lite erfarenheter av utemiljön. Lärandet måste barnet själv göra och ta till 

sig kunskap, men en förskollärare ses som en handledare som hjälper barnet upptäcka och 

vara nyfiken. Barn gör som vuxna gör, de härmar. Därför är det viktigt att vara en ledare, 

en förbild i utomhuspedagogiken, för att främja barns vilja att lära med hela kroppen i en 

miljö som främjar rörelsen. Därför är det angeläget att som förskollärare känna sig trygg 

i utemiljön. Här har utbildningen ett stort ansvar att se till att förskollärarstudenter känner 

sig trygga i utevistelsen, men även erbjuder möjligheter att pröva lärandet utomhus. Det 

är en sak att veta men det är en annan sak att kunna (Strotz & Svenning, 2004). Enligt 

Skolinspektionen (2011) upplever en fjärdedel av deras informanter att de har för lite 

kunskap om naturen och dess begrepp, för att kunna undervisa i naturorienterande ämnen 

utomhus. För att känna sig grundligt insatt i en kunskap skriver Wohlin (2004) att 

förskollärare själva måste skapa sig erfarenhet i ämnet, här finns ingen genväg. 

Förskolläraren måste befinna sig återkommande sig i naturkontexter för att känna sig 

trygga i miljön samt kunna undervisa i densamma.  

Att klä sig efter väder är en kunskap som förskolläraren bör besitta i 

utomhuspedagogiken. Rätt kläder är en förutsättning för utomhuspedagogikens varande 

(Strotz & Svenning, 2004). Framför allt handlar uppdraget att som förskollärare i 

utomhuspedagogiken, utgå från barnens erfarenhet och intressen relaterat till naturen 

(Ericsson, 2004). Här kan de didaktiska frågorna var, vad, när, hur och varför användas. 

De ger förskollärarna möjlighet att skapa en helhet av aktiviteten som exempelvis vad 

som ska läras och hur ska det läras men även varför ska det läras (Szczepanski, 2007). 

Det kan vara positivt för förskolläraren att till viss del vara okunnig i naturområdet. Den 
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okunskapen kan bidra med att förskolläraren går in i naturen med samma nyfikenhet och 

upptäckande som barnen (Ohlsson, 2015). I utomhuspedagogiken bör förskollärare gå in 

med inställningen att de ständigt kan lära sig något nytt (Brügge & Szczepanski, 2011). 

Att undervisa utomhus utmanar förskollärarens kunskaper om naturen på ett positivt sätt 

(Åkerblom, 2004). 

3.4 Utomhuspedagogiks arbetssätt och synsätt 

Som förskollärare i barns upptäckande av naturen innebär det att man finns närvarande. 

Det är inte tillräckligt att bara vara i naturen, vuxna måste finnas med som stöd och 

handledare i barnens nyfikenhet och lärande. Att se barns nyfikenhet som en tillgång till 

att söka kunskapen tillsammans med barnen och vara ”med” i barnens upptäckter, 

nyfikenhet och upplevelser (Ohlsson, 2015). 

3.4.1 Rörelse som metod 
I naturen kan barnen får möjlighet att se ett annat landskap, höra ljud som vinden orsakar 

i en naturlig miljö utan påverkan från trafik och andra ljud som ständig finns. Att lukta 

vad ett träd doftar, eller vattnets lukt och att känna på naturens olika strukturer är 

upplevelser som utomhuspedagogiken kan bidra med. När barnen får använda sina sinnen 

till att upptäcka leder det till nyfikenhet och frågor (Quennerstedt m.fl. 2011). Sinnena 

hjälper till i inlärningen för barnen, därför måste sinnena tränas dagligen. Det skulle 

kunna ses som en enkel lösning, om enbart barnens utevistelse innebar inlärning, eftersom 

alla sinnena är mer aktiva utomhus än inomhus. Författaren påpekar dock att förskollärare 

är viktiga för att barnen ska få möjlighet att stimulera sina sinnen (Ohlsson, 2015). När 

barnen ges möjlighet till att röra på sig utifrån sina behov, bidrar det till att barnen får 

ökad koncentration och drivkraft för att lära (Danielsson, 2001). I förskolans läroplan står 

det att barnen ska erbjudas flera olika aktiviteter och lärtillfällen under deras vardag på 

förskolan. Dessa aktiviteter ska både vara planerade och spontana, både i innemiljö såsom 

i utemiljö (Skolverket, 2016). Det är omgivningen som inbjuder barnen till lek och 

rörelse, detta sker inte automatiskt för att barnen är utomhus. När utevistelsen inte blir av, 

förblir utemiljön okänd (Söderström, 2011).  

Barn behöver röra på sig och vara fysiskt aktiva, för att barnet ska kunna utvecklas. Det 

är nödvändigt att poängtera att alla barn utvecklas i sin takt, dessa går inte att jämföras. 

Barn behöver utmanas till rörelse då kroppen behöver rörelse för att utveckla ben, muskler 

och nervsystem. När barnen upplever att de klarar vissa rörelser bidrar det till bättre 

självkänsla och när barnen upplever en bättre självkänsla har de lättare att samarbeta med 

andra barn i sociala sammanhang. Genom rörelse kan barnen upptäcka och utforska för 

att ta till sig ny kunskap och lärande (Danielsson, 2001). 

3.4.2 Syfte och innehåll  

Utomhuspedagogik kan ses som en förlängd arm av inomhusundervisningen, där lärandet 

inomhus kan förstärkas utomhus, då det blir en fysisk upplevelse av lärandet. Att lära 

utomhus bidrar till en tydligare verklighetsanknytning då barnet lär med hela kroppen. 

Utomhuspedagogiken ses som ett annat lärande än den som baseras på böcker och text. 

Faktorer som nämns som lärande är fysisk aktivitet, motorik och hälsa men även ämnen 

som matematik och naturvetenskap. Där ämnen kan, eller till viss del kan, omsättas till 

naturens kontext. Att vara ute bidrar till ett lugnare lärande inomhus. Utomhuspedagogik 

kan ses som ett komplement till lärandet inomhus och vice versa (Szczepanski, 2008).  

Naturen inbjuder till barns lek. Leken är för barn ett sätt att lära. Utomhus finns större 

ytor som inbjuder till fysiska aktiviteter som i sin tur tränar barns motoriska färdigheter. 

Genom att gå i skogens ojämna terräng erbjuds barnen att röra på sig, på ett sätt som 
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tränar barnens motorik. Att barnen inspireras till lek utomhus bidrar till att hälsan 

förbättras och barnen håller sig friskare. Naturen har mycket att erbjuda, såsom lek, 

aktiviteter men även en plats för vila och avkoppling (Ohlsson, 2015). 

3.5 Faktorer som påverkar utomhuspedagogiken 

Naturen kan vara både inbjudande och positiv men även farligt och hotfull. Det kan finnas 

en rädsla hos barnen som begränsar rörelsefriheten. I media synliggörs negativa händelse 

i naturkontexter, barn som gått vilse eller blivit överfallna. Det kan skapa en rädsla att 

befinna sig i naturen (Söderström, 2011). Naturen kan även vara ett hinder för barns 

lärande, där rädslor för att gå vilse eller bli biten av djur kan ta över och leda till en 

osäkerhet av att lämna den trygga förskolemiljön. Naturen kan även upplevas stökig och 

smutsigt, vilket kan bidra med att barnen blir obekväma i situationen och då sker inte det 

förväntande lärandet (Öhman, 2011). En okänd miljön kan leda till rädslor, rädslor som 

föräldrar kan ha överfört till sina barn. Olyckor i naturen sker och barnen kan ramla ner 

från klätterträd, gå vilse, drunkna, bli biten av olika insekter eller få skadligt solljus mot 

huden. Det kan finnas gifter i jorden som små barn smakar och äter. Det går inte att 

generellt utgå ifrån att naturen förknippas med glädje, det finns många barn som har 

negativa upplevelser av naturen vilket gör att det blir svårt att se fördelar med att vistas 

utomhus (Söderström, 2011). Därför måste det ständigt finnas en diskussion kring 

utevistelsen, dels för att det finns risker, men även för att det finns faktorer som belyser 

fördelar (Ball, 2004). 

Praktiska faktorer som kan bidra med att utevistelsen uteblir eller försvåras är exempelvis 

att sköta personliga behov. Bristen på moderna bekvämlighet i naturen bidrar till att 

utevistelsen försvåras. En annan orsak som bidrar med svårigheter är kläder för 

utevistelsen (Brügge, 2011). Att bli kall och frysa bidrar inte till att utomhuspedagogiken 

blir en rolig upplevelse. Vintern är svårare än de andra årstiderna när det gäller kläder 

samt att hålla sig varm och torr (Ohlsson, 2015). Vintertid krävs det mer kunskap om 

utrustning och kläder för att hålla temperaturen, stå emot väta, men ändå kunna röra på 

sig. Överlag är det tänkvärt att barn som fryser saknar intresse av att lära sig (Brügge, 

2011). Det är för barnen avgörande att upplevelsen av närmiljön blir positiv. Det är de 

vuxnas roll på förskolan att se till att den utomhuspedagogiska verksamheter blir en så 

bra upplevelse som möjligt (Ohlsson, 2015). Den egna gården kan upplevas säkrare än 

att gå till närmiljön (Söderström, 2011).  
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4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen synliggörs utifrån Metod och syfte med utomhuspedagogiken, 

Förskollärarens roll samt andra Villkor som påverkar utomhuspedagogiken. Kapitlet 

avslutas med en förklaring om innehållet i utomhuspedagogiken. Vi har utgått från sex 

studier som på olika sätt angriper området utomhuspedagogik.  

4.1 Metod och syftet med utomhuspedagogik 

Litteratur och verklighet stämmer inte alltid överens, vilket ledde Sjöstrand Öhrfelt 

(2015) att undersöka vilken bild litteraturen gav av barn och naturen genom 

utomhuspedagogiken. Denna studie som Sjöstrand Öhrfelt gjort anser vi vara relevant för 

vår studie då det är litteraturen som ger oss kunskap om ämnet och olika syn på 

utomhuspedagogik. Det är angeläget att undersöka vad olika texter skriver om 

utomhuspedagogik samt hur och varför utomhuspedagogik används. Sjöstrand Öhrfelt, 

(2015) har genom diskursanalys av två texter Ute på dagis (Grahn, 1997) och 

Naturförskola (Barr m.fl. 2011) undersökt hur utvecklingen av barnsyn och 

utomhuspedagogiken har förändrats på 14 år. Från att det räckte med att vistas i naturen, 

fram till att barnen ska undervisas och vara aktiva i sitt lärande samt vara 

kunskapsbyggare tillsammans i naturen. Synen på barnet har förändrats från att leken var 

barnets största lärare till att barnet lär i samverkan med andra. Författaren analyserar de 

båda böckerna i studien utifrån fyra synsätt. Dessa synsätt är lek och utveckling, lärande 

och fostran, hälsa, genus och miljö- och hållbarhetsutveckling. Genom de båda texterna, 

ses en samsyn på naturens varande som opartisk och okonstlad, som också belyser vilka 

egenskaper barnen bör besitta. I Ute på dagis ses barnen ha en valfrihet att delta i 

aktiviteterna som erbjuds, medan i Naturförskola har inte barnen möjlighet att välja då 

lärandet ska ske genom att vara aktiva deltagare. Lärandet kan ske i samspel mellan barn 

och barn, barn och förskollärare samt att barnen får uppleva lärmiljön, det vill säga 

upplevelsebaserat lärande. Ur hälsosynpunkt beskriver bägge texterna motoriska fördelar 

med att vistas i naturen. Där tränas balans, rörelse och kognitiva färdigheter, vilket leder 

till att hälsan hos barnen förbättras. Utomhusvistelse anses lugn, mot innemiljöns stress 

med höga ljud och begränsade lokaler. Ur ett genusperspektiv visar resultatet på att båda 

texterna beskriver naturen som könsneutral, medan inomhusmiljön ses som att 

traditionella könsroller sitter i väggarna utifrån från samhällets förväntningar. Båda 

texterna beskriver att utomhuspedagogiken ger könsneutral miljö men texterna ser olika 

på det. I Ute på dagis anses det finns utrymme för pojkars och flickor olikheter i leksätt, 

medan Naturförskola ville utjämna könsskillnader genom att erbjuda barnen aktiviteter 

oberoende av kön. 

I Ericssons (2005) studie har syftet varit att undersöka eventuella samband hos barn 

mellan motoriska färdigheter och inlärningsförmåga. Studien är gjord i skolan på tre olika 

grupper, där två av grupperna fick ökad motorisk träning och en grupp som inte fick 

utökad fysisk aktivitet. I de två grupper som fick ökad fysisk aktivitet kompletterades 

idrottsundervisningen, så att barnen fick fem tillfällen i veckan. Innehållet i lektionerna 

var aktiviteter som tränade grovmotoriken. I studien framkommer det att de barn som har 

motoriska brister även hade svårare med läsutvecklingen, än de barn som hade bättre 

motorik. De barn som fick ökad motorisk träning blev mer fysiskt aktiva, vilket i sin tur 

förbättrade inlärningen hos dessa barn. Denna studie är relevant för oss eftersom den visar 

på att rörelse och inlärning hör ihop. Det visar även studien som Grahn (1997) gjort. 

Författaren jämförde två förskolor, då kallades för daghem. Syftet var att urskilja 

eventuella samband mellan utemiljöns förutsättningar och barns koncentrationsförmåga, 

samt utemiljöns påverkan på barns motoriska utveckling genom lek. Den ena förskolan 
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var placerad i en storstad med en begränsad utegård och den andra förskolan hade tillgång 

till en gård som var naturpräglad. I resultatet framkommer det att barnen på den förskola 

som hade närhet till naturen hade bättre motorik och koncentrationsförmåga än barnen på 

den förskolan som var placerad i storstaden. Det framkommer även att barns möjlighet 

till utevistelse skiljer sig åt på de båda förskolorna som undersökts. Dock belyser studien 

vikten av att barn får möjlighet till att vistas ute i naturen längre stunder, för att de 

motoriska färdigheterna och koncentrationsförmågan ska förbättras. Det visades sig 

dessutom på den förskolan där barnen var utomhus mycket, hade en lägre sjukfrånvaro 

än den förskola som vistades ute mindre frekvent.  

4.1.1 Villkor för undervisningen 
Det är inte alla som uppskattar att vistas i naturen. Detta framkommer i studien som Bixler 

och Floyd (1997) gjort på fyra skolor i Texas, USA. Denna studie är intressant för vår 

studie då den tar upp relevanta argument för att inte vistas utomhus samt att utevistelse 

inte passar alla. Det personliga intresset och kulturella samt sociala tillhörigheten, är en 

stor del i att kunna uppskatta och delta i aktivitet i naturnära lärsituationer. Studien 

genomfördes på fyra skolor, där två skolor var belägna på landsbygden, en skola som var 

belägen i en förort till en större stad och en skola som låg i centrala staden. Eleverna som 

deltog i studien fick instruktioner om att innehållet i studien kommer beröra vad de gillar 

att göra i skola och på fritiden, samt semesterplaner. Eleverna fick svara på enkätfrågor 

som berörde miljömedvetenhet, aktiviteter i skolan samt fritidsaktiviteter. Där fick de 

kryssa på en skala vad de ansåg viktigt för dem eller hur obekvämt eller smutsigt 

naturvistelse var för dem. Resultatet i studien visar ett samband mellan rädslor och 

negativa attityder mot naturnära aktiviteter med att eleverna vantrivdes i naturen. Detta 

leder till ett resultat som pekar på att alla tycker inte om att vistas i naturnära 

sammanhang, naturupplevelserna kan kopplas ihop med obehag, olust och rädsla.  

4.2 Förskollärarens roll 

I studien som Szczepanski (2008) gjort, där två artiklar sammanflätas, ville författaren 

synliggöra uppfattningar lärare hade kring planerade lärtillfällen utomhus på fyra skolor 

i Sverige. Studien är gjort med lärare i grundskola men vi anser att studien är applicerbar 

även i förskolan och då vår studie handlar erfarenheter med utomhuspedagogik. I den 

första artikel synliggörs lärarnas tankar om utomhuspedagogik. I den andra artikel 

jämförs lärarnas tankar om utomhuspedagogik före och efter utbildning i ämnet. 

Resultatet visar på att lärarna hade en svag uppfattning av vad utomhuspedagogik var 

innan utbildningen. På en av skolorna fanns en bra och välutrustad utemiljö som enbart 

användes till rast. Lärarna beskrev utomhuspedagogik som “förlorad undervisningstid”. 

Efter utbildningen visar lärarna en förändrad förståelse för utomhuspedagogiken, då de 

flyttar ut undervisningen i flera olika ämnen. Även skolgården används i 

undervisningssyfte på liknande sätt som inomhus. Det framkommer i studiens resultat att 

lärarnas tankar om utomhuspedagogik är att ge eleverna många upplevelser av 

undervisningen. Dels genom kroppsrörelser och sinnliga intryck, men även ur en 

hälsofrämjande aspekt. Det som tydliggörs i de två artiklarna är att lärarna framhåller den 

fysiska/kroppsliga infallsvinkeln av lärandet i utomhuspedagogiken. Författaren såg även 

att en förutsättning för utomhuspedagogik var en övergripande samsyn genom hela 

organisationen för att pedagogiken skulle bli använd. Det är även något som Wilhelmsson 

(2012) belyser vikten av, att utomhuspedagogiken bör finnas i hela ledet av 

organisationen kring skolan för att pedagogiken ska användas.  

Även om organisationen runt förskolan är en stor bidragande faktor till utomhusvistelsen 

är det ändå förskollärarnas inställning till utevistelse som är avgörande för att utevistelsen 
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på förskolan blir av (Grahn, 1997). Resultatet i studien som Klaar och Öhman (2014) 

gjort, visar på att lärande sker på olika sätt hos barnen. Lärandet kan ske genom 

exempelvis rörelse eller händelser, men resultatet poängterar vikten av att förskollärare 

finns närvarande i lärprocessen, för att en progression i lärande hos barnet ska kunna ske. 

Lärarna är viktiga för barnen som handledare i barnets lärande. Det är även en slutsats 

som Sjöstrand Öhrfelt (2015) kommer fram till i sin studie. Att utomhuspedagogiken i 

sig löser inte lärandet utan förskollärarnas hjälp. Författaren påpekar också att synen på 

utomhusmiljön och dess pedagogik bör bli mer kritisk. Utomhuspedagogiken får inte 

förbli ogranskat, utan att förskollärare kritiskt granskar och ifrågasätter naturen som lärare 

i sig. Aktiviteter utomhus bidrar till en medvetenhet om naturens oändliga förmågor i 

barns lärande, men inte utan förskollärares stöd och aktiva närvarande. 

4.3 Utomhuspedagogiskt innehåll 

Ett resultat i Szczepanskis (2008) undersökning är att lärarna såg platsen som en möjlighet 

till en förstahandsupplevelse, att naturens obegränsade yta var en viktig del till lärande. 

Undervisningen i flera ämnen flyttade ut i naturen, exempelvis matematik, språk och 

naturkunskap. Lärarna såg fördelar med att ha textburen undervisning inne och 

upplevelsebaseradundervisning utomhus, som kompletterade varandra i lärandet för 

elevernas kunskapsutveckling. Kroppens rörelse och att uppleva med alla sinnena ger ett 

bättre lärande, ansåg lärarna, är den största vinsten med att undervisa utomhus. Sjöstrand 

Öhrfelt (2015) såg att miljö- och hållbarhets aspekter har vuxit fram i förskolan de senaste 

åren. Barnen får möjlighet att genom naturvetenskapliga synsätt undersöka naturens 

kretslopp, med egen delaktighet i naturen. Förväntningen på detta arbetssätt är att det 

leder till kunskapsutveckling och ett intresse hos barnen, på förskolan, för att intresseras 

av naturen.  

Utbildning och omsorg vävs samman på ett naturligt sätt i utomhuskontexter. För 

förskollärarna är utomhuspedagogiken flerdimensionell, det vill säga att innehållet i 

undervisningen är sammanflätat med fler olika ämnesrelationer. I undersökningen som 

Klaar och Öhman (2014) gjort, observerades barn på svenska förskolor i åldrarna ett till 

tre år för att synliggöra samspelet mellan förskollärare och barnen på förskolan. 

Författarna ville undersöka hur barns lärprocesser sker i undervisning utomhus med 

lärarhandledda situationer. Detta är en relevant undersökning för våran studie då vi 

undersökte hur förskollärare arbetar med och ser på utomhuspedagogik. Förskolläraren 

använder sig av instruktioner, bekräftelser och förflyttningar för att barnen ska erfara 

egenskaper såsom moraliska men även kroppsliga och kognitiva. Detta leder till att 

lärandet synliggörs som en process, där förskolläraren medvetet innefattar 

undervisningen i alla situationer men även leder och styr lärprocesserna för barnen. 

Resultatet visar även på ett tydligt samband mellan utbildning och omsorg i förhållande 

till utomhuspedagogiken i förskolan. Vidare visar resultatet att arbeta utomhus innefattar 

en gränsöverskridande undervisning. Det vill säga, att utomhuspedagogik inte enbart är 

ett naturorienterat undervisningstillfälle, utan ett lärtillfälle där barnen har möjlighet att 

erfara en kunskap som sprider sig över hela förskolans verksamhet, ute som inne. Den 

fysiska rörelsen som naturligt bildas utomhus bidrar till ett erfarenhetsbaserat lärande, där 

förskollärarna finns med som en handledare i lärandet.  

Att se utomhuspedagogik som ett alternativ till lärandet som sker inomhus är alla lärare 

eniga om i Wilhelmsson (2012) studie. Där skolor i Sverige, med naturprofilering valdes 

ut. I dessa skolor intervjuades nio lärare som arbetade i klasserna 1–6. Även observationer 

genomfördes på planerade lärtillfällen utomhus med sex av de nio intervjuade lärarna. 

Det framkommer i resultatet att lärarna i studien använder undervisningen utomhus som 

en förstärkning av det som lärs inomhus. Lärande sker då i en växelverkan mellan 
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utomhus och inomhus. Metoder som framkommer i studien är lek för att främja rörelse 

men även att eleverna observerar, beskriver och fotograferar. Några av lärarna i studien 

framhåller även rollspel som en metod för att stärka elevernas bild av sig själv i en liten 

grupp och kunna kommunicera med varandra. Resultatet visar även på att 

utomhuspedagogik används främst på våren och hösten. Bristen på bra kläder och skor är 

avgörande faktorer för att utomhuspedagogiken inte används under vinterhalvåret. 

Tidsmässigt använder de intervjuade lärarna en halvdag till sina utomhusaktiviteter, 

antingen en förmiddag eller en eftermiddag. Syftet med utomhusundervisningen är enligt 

några av de intervjuade lärarna att leda till målen inom det fysiska områden i läroplanen. 

Vidare användes utomhuspedagogiken till att med lek, uppmuntra eleverna till rörelse 

och samarbete. Aktiviteterna som framkommer i resultatet genomförs i mindre grupper, 

till syftet att träna samarbete och synliggöra varandras förmågor och kunskaper för att 

förbättra lärandet. Utomhuspedagogiken används i flera ämnen på skolorna men främst 

handlar det om naturorienterande ämnen som får ett praktiskt genomförande. Innehållet i 

undervisningen som skedde utomhus skulle främja elevernas självförtroende och 

förbättra deras prestationer i skolan. Det är främst kognitiva kunskapsmål som innehållet 

i utomhuspedagogiken ska leda fram till. I studien framkommer fyra steg som används i 

utomhuspedagogiken. Det handlar om att först inspirera till lärande, att praktiskt göra en 

aktivitet, förstärka aktiviteten med exempelvis begrepp för att utmana vidare. Lärarna i 

studien är eniga kring varför de använder utomhuspedagogik, för att skapa en plats där en 

upplevelse är i samverkan med lärandet, som ett komplement till läroboksinlärning och 

få uppleva lärandet med sin kropp och sina sinnen. Lärarna ser utomhuspedagogiken som 

en kombination av upplevelser och textburen kunskap. 
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5 Teori 

Utifrån studiens syfte att beskriva hur förskollärare ser på och arbetar med 

utomhuspedagogik används didaktikens frågor: var, vad, hur, när och varför. Den 

didaktiska triangeln används för att synliggöra relationer och förhållanden mellan 

innehåll, förskollärare och barn. Det teoretiska ramverket genomsyrar hela studien och 

används som grund för att kategorisera våra intervjuade förskollärares svar. 

5.1 Didaktik 

Didaktiken innebär att förmedla kunskap i undervisning på ett sätt så en progression i 

lärandet hos barnet kan ske. Didaktiken är ett bredare begrepp än undervisning, då 

didaktiken handlar om helheten i lärandet, till skillnad från undervisningen som enbart 

handlar om det som ska förmedlas. Didaktiken ger ett perspektiv på undervisningen, som 

meningsfullt lärande för barnen (Selander, 2017). De förberedelserna som berör 

undervisning kan benämnas som didaktik. Det innebär att lärare använder de didaktiska 

frågorna i all form av undervisning medvetet eller omedvetet, men utifrån olika perspektiv 

beroende på vilket mål läraren har med undervisningen. Eftersom målet med 

undervisningen förändras beroende på vad som ska läras är didaktikens syfte att fokusera 

på utformningen av undervisningen (Lindström & Pennlert, 2012). Didaktiken kan ses 

som en kombination av både undervisning och inlärning i förhållande till det vi lär oss 

och hur vi lär oss. Didaktiken ställer många frågor såsom vad, vem, när, var, med vem, 

hur, genom, varför och för vad (Jank & Meyer, 1997). Vi väljer att i vår teoretiska 

utgångspunkt fokusera på frågorna: var, vad, hur, när och varför. Eftersom Brügge och 

Szczepanski (2011) beskriver dessa fem frågorna som avgörande för 

utomhuspedagogikens möjligheter.  

Att vara lärare kräver en viss kunskap, en kunskap som lärare har studerat sig till. Lärare 

har övat och reflekterat över sin kunskap. Den didaktiska triangeln kan beskriva en 

yrkesutövning som ses som generell oberoende av ämne men som givetvis kräver stor 

kunskap hos läraren. I ena hörnet finns läraren, i andra hörnet finns eleven och i det tredje 

hörnet finns innehållet. Dessa tre möts i relation till varandra. I en lärsituation ska eleven 

rikta sig mot det som ska läras, det vill säga innehållet. Det bildas en relation mellan 

eleven och innehållet, ett lärande skapas. Det är den ena sidan i triangeln. Den andra sidan 

är den sociala relationen. Mötet mellan lärare och elev, där eleven ska känna sig trygg 

och bekräftad. Den tredje sidan i triangeln är relationen mellan lärare och innehållet. Här 

krävs en relation och kunskap till ämnet som ska undervisas. Läraren måste ha en 

kompetens i ämnet som undervisas (Lindström & Pennlert, 2012).  
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Frågan Var beskriver Englund (1997) som att läraren måste reflektera över i vilket 

sammanhang undervisningen sker. Det är i var som undervisningen kan bli meningsfull 

för den som ska lära sig (a.a.). När innehållet i undervisningen placeras i olika 

sammanhang kan det hos barnen skapas en nyfikenhet för fortsatt lärande (Lindström & 

Pennlert, 2012). Var sker lärandet, den fysiska platsen. Det är upplevelserna i 

progressionen till lärandet som avgör vilken kunskap som barnen tar till sig (Brügge & 

Szczepanski, 2011). Vad är innehållet som ska läras. Målen i läroplanen är i fokus för att 

lärandet ska får ett syfte (Ericksson & Gustafsson, 2014). Vad som ska läras är för lärare 

en förberedelsefas där läraren väljer vilka mål som undervisningen ska sträva emot. 

(Lindström & Pennlert, 2012). Förskolans läroplan har mål som pedagogerna på 

förskolan ska sträva efter, så att varje barn ges möjlighet att utvecklas i förhållande till 

målen (Skolverket, 2016). Traditionellt sätt har vad i undervisningen haft fokus på texter 

i läroböcker. Men när vad och var kombineras och förändras utifrån det traditionella 

tankesättet, kan det skapa meningsfulla lärprocesser för barnen (Englund, 1997). 

Innehållet i undervisningen ses som vad som ska läras, detta i relation till metoden, hur 

det ska läras. Innehållet kan vara samma men metoderna kan vara olika. Vissa saker går 

inte att lära sig genom att läsa sig till det, utan det behöver förstärkas genom bilder eller 

upplevelser. Traditionellt beskrivs lärande ihop med intellektuella kunskaper, som ska 

motivera till inlärning, att läsa sig till kunskap är själv motivationen. Att då istället för 

barnen skapa meningsfulla lärsituationer, då det är viktigt att beakta alla sidor av lärande 

såsom intellektuella men även känslomässiga och sinnliga dimensioner av lärandet. 

Didaktiken handlar om att skapa nya möjligheter till lärande genom att förändra 

undervisningen (Selander, 2017). Hur ska undervisningen utformas så att en progression 

mot läroplansmålen sker? Att variera undervisningen är en aspekt som faller in under 

frågan, Hur? (Ericksson & Gustafsson, 2014). Vilka metoder som används för att nå syftet 

med det läraren har förberett under vad som ska läras handlar om processen och 

progressionen i lärandet (Lindström & Pennlert, 2012). När är frågan om vilken tidpunkt 

på dagen undervisningen passar? Det handlar även om hur frekvent undervisningen 

återkommer. När är också beroende på vilka uppgifter som ska göras (Ericksson & 

Gustafsson, 2014). Varför innefattar syftet med undervisningen. Varför är en 

kombination mellan innehållet, vad, och hur, det vill säga vilka metoder som används för 

att nå målet som läraren har med undervisningen (Lindström & Pennlert, 2012). Här är 

läroplansmålen avgörande för att motivera varför förskolläraren valt de strävansmål för 

de planerade aktiviteterna som sätts i förhållande till barns utveckling och lärande. Varför 

innefattar också vilka metoder som används för att nå progressionen i förhållande till 

målet (Ericksson & Gustafsson, 2014). 

Didaktikens frågor kan även de placeras i en triangel, för att få en bild av undervisningens 

omfattning. I ena hörnet finns innehållet i undervisningen, vad. I det andra hörnet finns 

hur, vilka medel som används för undervisningen. I det tredje hörnet finns varför, syftet 

med undervisningen. Mitt i triangeln finns det komplexa, målet med undervisningen. Här 

måste lärarna med hjälp av de relationer som bildas i den didaktiska triangeln, bestämma 

hur höga målen för undervisningen ska bli. Hur hög toppen på undervisnings triangeln 

blir. Här måste barnens tidigare erfarenhet beaktas så att inte målen blir ouppnåeliga i 

undervisningen. (Lindström & Pennlert, 2012).  
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5.1.1 Faktorer 
Svaren på de didaktiska frågorna är inte självklara. Undervisningen kan ha samma 

innehåll, metoder, syfte och mål men på grund av olika förutsättningar även kallade 

faktorer blir lärandet olika. Som förskollärare bör en medvetenhet finnas kring vad som 

påverkar lärsituationen. Tid, ekonomi, barngruppsammansättningar, lokaler och 

personaltäthet är några faktorer som nämns som förutsättningar för lärandet. Dessa 

faktorer beskrivs även som villkor för undervisningen eller ramfaktorer. All form av 

undervisning har sina begränsningar men det är upp till förskolläraren att se till att barnen 

ges bästa möjliga lärande utifrån situationen. Aspekter i förhållande till exempelvis tid 

kan vara om barnen ges tillräckligt med tid för att upptäcka och utforska eller tiden 

förskolläraren avsätter för att vara närvarande tillsammans med barnet är tillräcklig för 

barnets utveckling och lärande. När det gäller barngruppsammansättning så undervisar 

förskollärare oftast i grupp, hur påverkas lärandet i förhållande till hur många barn det är 

i gruppen eller vilka metoder använder förskolläraren för att undervisa gruppen. Lokalens 

villkor och utformning, är av vikt för undervisningen, då miljön runt lärandet är 

betydelsefullt då det ska stimulera till en kunskapsutveckling. Det är några aspekter som 

förskolläraren bör vara medveten kring i undervisningens utformning (Lindström & 

Pennlert, 2012, 2016). Det finns olika sätt att lära sig och alla lär sig inte på samma sätt. 

Därför ligger det i didaktiken ansvar att hitta olika förutsättningar för olika lösningar för 

att lära sig, därmed att ta till sig likvärdig kunskap (Uljens, 1997).  
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6 Metod 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats för att synliggöra hur förskollärarna ser på 

och arbetar med utomhuspedagogik. Genom att använda en kvalitativ metod synliggörs 

förskollärarnas beskrivningar kring utomhuspedagogiken i närmiljö. Våra slutsatser är 

väl förankrade i datainsamlingen. Nedan följer förklaringar kring Forskningsstrategi, 

Urval, Datainsamlingsmetodik, Genomförande, Bearbetning av data och avslutas med 

Etiska överväganden. Under varje rubrik följer även en liten diskussion kring valet av 

metod. 

6.1 Forskningsstrategi 

Vi har valt att använda fenomenologi som infallsvinkel till vår studie. Denscombe (2016) 

beskriver det fenomenologiska förhållningssättet som att beskriva människors 

erfarenheter av ett fenomen. Det handlar primärt om att nå förskollärarnas 

förstahandsupplevelse av utomhuspedagogik. Fenomenologi handlar inte om att mäta 

eller synliggöra orsaker till det sagda fenomenet, utan fokus ligger på att beskriva 

förskollärarnas sätt att arbeta med samt hur de ser på utomhuspedagogiken. 

Det är viktigt att studiens resultat är baserat på vad förskollärarnas säger i intervjuerna. 

Eftersom vi har valt det fenomenologiska perspektivet är uppgiften att beskriva hur 

förskollärarna ser på och arbetar med utomhuspedagogik. Om vi hade valt en kvantitativ 

metod till vårt arbete istället för kvalitativ metod hade vi kunnat nå fler förskollärare 

genom att skicka ut enkäter, istället för de sex förskollärarna som vår studie bygger på 

nu. Det hade kunnat ge ett mer varierat material att arbeta med, men samtidigt hade det 

varit svårt att få nyanserade svar och ställa följdfrågor.  

6.2 Urval 

Utifrån syftet med studien har vi genomfört intervjuer med sex förskollärare. Vi har valt 

utbildade förskollärare för att Läroplan för förskolan belyser förskollärarens ansvar i 

förhållande till måluppfyllelse (Skolverket, 2016). När förskolans läroplan reviderades 

2010 skrevs det fram, att förskollärare har ett större ansvar för den pedagogiska 

verksamheten på förskolan (Skolinspektionen, 2011). Därför har valde vi att intervjua 

enbart utbildade förskollärare. Ingen av de intervjuade förskollärarna arbetar inom samma 

verksamhet. Arbetsplatserna är förlagda i olika kommuner runt om i södra Sverige. Vi 

har aktivt valt olika kommuner för att ingen av de intervjuade förskollärarna ska vara 

präglad av samma vidareutbildning som en kommun kan ge. Även för att få en så stor 

bredd som möjlig i vår studie. Denscombe (2016) skriver om begränsningar i urvalet i en 

mindre studie. Den kvalitativa metoden och begränsningen av tid, ger begränsningar till 

ett urvalets storlek, urvalet blir därmed explorativt. Strävan i forskning är ändå att vara 

representativ. Trots det lilla urvalet i studien har vi försökt sprida urvalet i olika 

kommuner för att vara så representativa som vi kan. Detta benämner författaren som ett 

subjektivt urval. Vi har valt förskollärare med olika erfarenheter kring ämnet 

utomhuspedagogik för att få så mycket information som möjligt.  

Vi har använt oss av våra kontakter och/eller familjer för att få tag på deltagande 

förskollärare i studien. Detta kallas för bekvämlighetsurval, förskollärare som för oss var 

lätta att få kontakt med (Björkdahl Ordell, 2007). Konsekvenser av att intervjua 

förskollärare som vi har kontakt med sedan tidigare kan vara svårt och konstlat. Däremot 

visar vi genom en medvetenhet kring konsekvenserna av bekvämlighetsurvalet förhållit 

oss professionella i mötet med förskollärarna (Kihlström, 2007). I de allra flesta fall var 

responsen stor. En förskollärare vi var i kontakt med ville gärna delta i studien men när 
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vi berättade vilket ämne studien hade, erbjöd sig denna förskollärare att i sin tur fråga en 

kollega som aktivt arbetar med utomhuspedagogik. Denna kollega ställde gärna upp på 

en intervju. En av förskollärarna var skeptisk till att bli ljudinspelad och ville veta 

frågorna innan intervjun. Efter att denna förskollärare fått läsa frågorna som skickades 

via mail valde förskolläraren att delta. En av de intervjuade förskollärarna arbetar i 

förskoleklass, vilket är en annan skolform än förskolan. Eftersom studien synliggör 

förskollärarnas arbetssätt och synsätt ser vi inte det som ett problem för resultatet. Hade 

däremot studiens fokus varit förskolan hade denna förskolläraren valts bort. 

Vi har använt oss av vänner och anhöriga för att få förskollärare som ville delta i studien. 

För att få bredd i studien hade vi en föreställning om att förskollärarna skulle komma från 

olika kommuner, vilket vi lyckades med. Det hade varit spännande att se om resultatet 

skulle skilja sig om manliga förskollärare deltagit i studien eller om studien hade 

fokuserat på en smalare grupp, exempelvis nyexaminerade förskollärare eller 

förskollärare i åldrarna 1–3 år.  

Här nedan följer en kort presentation av de förskollärare som deltagit i studien. För att 

säkerställa anonymitet så benämns de intervjuade förskollärarna med 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

Vid citat skrivs en förkortning med bokstaven F följt av en siffra, där bokstaven står för 

förskollärare följt av den siffra förskollärararens transkribering blivit tilldelad av oss.  

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Antal år i 

yrket 
12 år 10 år 19 år 25 år 28 år 40 år 

Antal år som 

utbildad 

förskollärare 

8 år 10 år 1 år 25 år 3 år 40 år 

Vidare 

utbildning 

högskola 

Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Profilering Ingen Utomhuspedagog Uteprofil Ingen Uteprofil Hälsoprofil 

Placering 
Större 

stad 

Utkanten av ett 

samhälle 

Utkanten 

av ett litet 

samhälle 

På landet 

I en 

mindre 

stad 

Utkanten 

av en stad 

6.3 Datainsamlingsmetodik 

Studien har fenomenologi som utgångspunkt därmed behövs en metod där vi kan nå hur 

förskollärarna ser på och arbetar med utomhuspedagogik. Vi valde intervju som metod 

för att samla in data till studien. Genom det personliga mötet med förskollärarna nås deras 

erfarenhet kring fenomenet utomhuspedagogik. I en mindre omfattade studie, som denna, 

är intervju en bra metod för att beskriva hur de intervjuade ser på och arbetar med 

utomhuspedagogik. Det är förskollärarnas erfarenheter som studiens resultat är baserat 

på. Att använda intervju som metod är inte enbart positivt utan är tidskrävande och 

resultatet blir beroende av vilka som intervjuas, tillförlitligheten blir låg. I en intervju nås 

några få förskollärares sätt att beskriva arbetssätt inom utomhuspedagogik vilket inte 

alltid stämmer överens med hur förskolläraren agerar i verkligheten. Detta till trots så 

väljer vi intervju som metod för vår studie för att intervju har även många fördelar som 

exempelvis att den är lätt att organisera men samtidigt når den förskollärarnas kunskaper 

och åsikter. Intervjun behöver enkel utrustning och är flexibel (Denscombe, 2016). 

Utrustningen som vi har använt är mobiltelefon och/eller dator för att spela in ljudet ifrån 

intervjuerna. I en personlig intervju kan djupare frågor ställas till skillnad från en enkät. 

Om frågan är oklar, kan det personliga mötet lösa frågans oklarheter (Lantz, 2014). 

Intervjuerna genomförs som semistrukturerade intervju, med öppna frågor för att ge 

förskollärarna utrymme att tala fritt om sin erfarenhet kring utomhuspedagogik. 
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Intervjuerna ljudinspelades och intervjufrågorna utgår från ämnet för att sammankoppla 

med våra frågeställningar och syfte. Semistrukturerade intervju beskrivs som att 

intervjuaren ställer konkreta frågor men med en öppenhet för att nå den intervjuades 

synpunkter och åsikter. Det är viktigt att den intervjuade får tid att utveckla sina svar 

(Denscombe, 2016). Intervjuguiden bifogas som bilaga B. 

Framförallt på grund av tidsramen är vi nöjda med metoden vi använt för att få in data till 

studien. Eftersom tiden är en bristvara för oss, endast 10 veckor, är vi nöjda med intervju 

som metod samt intervjufrågorna, som även gav en öppenhet och nyfikenhet kring vad 

förskollärarna beskriver. Om studiens tid varit längre skulle det varit intressant med att 

följa upp med observationer kring förskollärarnas arbetssätt med utomhuspedagogik. 

Eller genomfört intervjuer med fler förskollärare för att få ett mer representativt urval. 

6.4 Genomförande 

Intervjuerna skedde på förskollärarnas arbetsplatser och var beräknade att ta cirka en 

timme. Det är viktigt att redan innan intervju, avsätta en viss tid för intervjun för att den 

intervjuade ska känna en trygghet i tidsåtgången. Bästa möjliga vore att intervjun sker på 

en avskild och ostörd plats för att nå de bästa svaren då inget annat påverkar. Detta är 

dock svårt, då tid är en bristvara hos arbetade förskollärare (Denscombe, 2016). Det var 

en positiv erfarenhet att besöka förskolor samt att få möjligheten att djupdyka i ämnet 

utomhuspedagogik med erfarna förskollärare. I det personliga mötet, som intervju 

innebär, kan frågor som varit otydliga förklaras. Detta upplevde vi som en fördel i 

intervjuerna både från oss som intervjuade men även för den som blev intervjuad. Detta 

har påverkat vår studie i att får svar som syftar till våra frågeställningar. I en intervju är 

det viktigt att den som intervjuas ges utrymme att svara. Detta var något som vi lärde oss 

mer under resans gång. I de första intervjuerna som genomfördes gavs det lite eller ingen 

tid för förskollärarna att utveckla svaren innan följdfrågan kom. Däremot i de sista 

intervjuerna gavs mer tid och vi som intervjuare kände oss mer trygga och bekväma. Det 

har bidragit till att intervjuernas längd har varierat från 15 minuter till 50 minuter. 

Resultatet i studien påverkas av att vi som intervjuare känner oss bekväma och trygga i 

situationen. Emellertid framkommer de olika förskollärarnas arbetssätt med 

utomhuspedagogiken tydligt i intervjuerna.  

Det finns för- och nackdelar med att vara på arbetsplatsen. Det finns risk för avbrott och 

andra störande moment under intervjun. Fördelarna väger dock tyngre då det är lättare för 

oss att transportera oss till förskollärarnas arbetsplatser. Alla intervjuer utom en skedde 

på avskild plats. Den sista skedde på avdelningen, det blev många avbrott men troligtvis 

påverkade det inte resultatet då en medvetenhet kring frågorna gjorde det lättare att 

återkomma till samtalet. Innan intervjutillfället skickades information om studien till 

förskollärarna via mail, se bilaga A. Brevet som skickades innehöll information kring de 

etiska aspekterna som skulle beaktas vid undersökningen och vad studien handlade om. 

För att möjliggöra intervjun på ett enkelt och relationellt sätt började vi med några 

allmänna personliga frågor. Vi genomförde våra intervjuer enskilt, det vill säga att vi 

gjorde tre intervjuer var samt transkriberingen. Vid intervjun ställde vi forskare öppna 

frågor till förskollärarna om hur de arbetar med utomhuspedagogik samt vilka faktorer 

som påverkar utomhuspedagogiken. Intervjuerna ljudinspelades för att säkerställa 

kvaliteten på resultatet, att det är förskollärarnas svar som framkommer i resultatet. 

Ljudupptagning är en vanlig metod inom intervju. Då människans minne och/eller 

anteckningar inte räcker till och det är lätt att intervjusvaren präglas av den som skriver 

anteckningarna. Ljudinspelningen erbjuder ett material som är beständigt och som gör att 

vi kunde återkomma till materialet flera gånger (Denscombe, 2016).  
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Alla intervjuer spelades in på en eller två enheter samtidigt. En intervju missades att 

spelas in och fick göras om. Det är svårt att avgöra om det påverkat resultatet.  

6.5 Bearbetning av data 

Efter intervjuerna transkriberades ljudfilerna, en tidskrävande men viktig uppgift. Genom 

att vi lyssnade på materialet flera gånger, som det innebär att göra en transkribering, 

skapades en större förståelse för vad förskollärarna i intervjuerna faktiskt beskrev. Våra 

frågeställningar låg till grund när vi bearbetade det insamlade materialet. Till viss del 

användes ett schema för att synliggöra vad förskollärarna verkligen beskrev. Schemat 

blev en hjälp att synliggöra svaren på studiens frågeställningar. I transkriberingen fick 

varje rad en siffra, i schemat skrevs siffrorna på raden in där förskollärarna svarade på 

frågorna. Detta för att inte missa några avgörande svar i resultatet. Kategorier växte fram 

ur datan med hjälp av vår teori, didaktik vilket synliggjorde rubriker. Det är några begrepp 

som synliggörs mer i studien än andra, samt några kategorier som vi inte förväntat oss. 

Rörelse är ett genomgående tema genom förskollärarnas svar, samt att som förskollärare 

vara närvarande för att ge trygghet. I resultatet framkom flera olika ämnen som 

förskollärarna arbetade med i utomhuspedagogiken. Matlagning, var ett ämne som för oss 

blev en överraskning när hälften av våra intervjuade förskollärare beskrev att de använde 

sig av kontinuerligt i utomhuspedagogiken.  

I studien ville vi redovisa för hur förskollärarnas förhåller sig till vårt syfte 

utomhuspedagogik i förskolan, det vill säga hur förskollärarna ser på och arbetar med 

utomhuspedagogik. Allwood och Eriksson (2017) belyser vikten av att studien har en 

intern koherens, det vill säga att studien hänger ihop och resultatet bygger på det som 

framkommit i studien. När det finns ett tydligt samband genom hela studien och empiri 

resulterar på svar i frågeställningar i studien, blir studien av hög validitet, det vill säga 

giltighet. Vi anser att frågeställningarna är besvarade med studiens resultat samt att 

studien har en röd tråd genom hela arbetet. 

6.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskare ta hänsyn till de fyra grundläggande 

principerna i sin forskning. Dessa är informationskravet, vilket innebär att informanten 

blir informerad kring hur intervjumaterialet kommer användas och vad forskningen 

handlar om, i vårt fall hur förskollärare ser på och arbetar med utomhuspedagogik. Vidare 

informeras om samtyckeskravet, som innebär att deltagarna godkänner sitt deltagande 

och har även rätt att avbryta sitt deltagande närsomhelst under undersökningens gång. 

Vetenskapsrådet beskriver även att alla uppgifter i undersökningen ska hanteras med stor 

sekretess så kallade konfidentialitetskravet. Den sista principen är nyttjandekravet vilket 

innebär att materialet endast kommer användas till denna undersökning. 

Enligt informationskravet skickades ett informationsbrev, till förskollärarna innan 

intervjuerna skedde, som innehöll information kring de etiska principerna och 

forskningens syfte och innehåll, se bilaga A. I början av intervjuerna informeras 

förskollärarna kring de fyra etiska principerna enligt Vetenskapsrådets 

rekommendationer. Förskollärarna godkände sitt deltagande muntligt då vi informerar 

kring de etiska aspekterna i början av intervjun. Godkännandet av deltagandet finns då 

med på ljudinspelningen. Ljudinspelningarna har hanterats varsamt för att se till att ingen 

obehörig får tillgång till dessa filer. Efter studien kommer alla ljudfiler att raderas, så även 

transkriberingarna som sparats på våra datorer. Alla namn i transkriberingen är fiktiva. 

För att säkerställa anonymiteten enligt konfidentialitetskravet. Förskollärarna i 

intervjuerna erbjuds också att ta del av den färdiga uppsatsen.  
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7 Resultat och analys 

Under följande rubriker synliggörs förskollärarnas beskrivningar av hur de arbetar med 

och ser på utomhuspedagogik. Utifrån studiens teoretiska ramverk, didaktik, synliggörs 

utomhuspedagogiken utifrån frågorna, varför, vad, hur, när och var samt att olika faktorer 

påverkar utomhuspedagogiken. Resultatet och analysen är sammanvävt under 

huvudrubrikerna Varför utomhuspedagogik, Vad och hur undervisas och 

Utomhuspedagogikens när och var. Alla huvudrubriker är följda av underrubriker där 

olika faktorer som påverkar utomhuspedagogiken synliggörs.  

7.1 Varför utomhuspedagogik 

Resultatet visar på att samtliga de intervjuade förskollärarna ser utomhuspedagogik som 

ett lärande med fysiska möjligheter där barnen ges möjligheter att lära med hela kroppen. 

Syftet med utomhuspedagogik som förskollärarna beskriver är att barnen får möjlighet 

till rörelse och lärande samt för att må bra. Utomhuspedagogiken ses som något positivt 

som erbjuder olika lärtillfällen både rent kroppsligt men även kognitivt. Rörelsebehovet 

barnen har ges möjlighet och tillåts utomhus, som även ger positiva motoriska effekter.  

Jag tänker att dom har ju stort rörelsebehov och det här att dom får använda hela 

kroppen och ja få en sund inställning till att rör på sig och det gör man ju bra ute. Det 

finns ju ytor och dom kan få utvecklas kroppsligt så och få kontroll över sin kropp och 

lära känna den helt enkelt, att gör jag så händer det och klättra och spring. Så det, jag 

tycker att det är jätteviktigt att dom får med sig det att det är en viktigt bit att man ska 

må bra, absolut (F1). 

Vidare visar resultatet på att det finns mer utrymme utomhus vilket bidrar till att barnen 

inte är så nära varandra, vilket i sin tur leder till att det inte blir lika många konflikter. Det 

framkommer även att det är mer tillåtande utomhus. Barn som har stort rörelsebehov är 

mer accepterat utomhus även under planerade aktiviteter beskriver förskollärare 2. 

Förskollärare 6 beskriver rörelse som en funktion för barnets lärande genom att utmana 

kroppen i att klättra eller hoppa så bidrar det till ett lärande hos barnen. På frågan om 

förskolläraren anser att vistas utomhus har betydelse för barns lärande, svarar 

förskollärare 4 att denna är helt övertygad om att barn lär när de rör sig och att det är bra 

för barnen. Förskollärare 5 lyfter fram att motoriken tränas utomhus i naturen. ”Man 

måste ju klättra över grenar och det är lite svårigheter att ta sig fram än vad det är hemma 

i vår miljö” (F5).  

Vi tolkar resultatet som att förskollärarna använder utomhuspedagogik i första hand för 

barnens rörelsebehov, som kan vara svårt att få möjligheter till inomhus då utrymme 

saknas. Rörelser, motorik och hälsa lyfts fram som ett tema utifrån förskollärarnas svar 

och motivation kring varför barn bör vistas utomhus eller varför utomhuspedagogik. 

Rörelsen svarar i detta fall på den didaktiska frågan varför utomhuspedagogik. Det kan 

jämföras med Lindström och Pennlert (2012) och Ericksson och Gustavsson (2014) som 

skriver om frågan varför, som syftet förskolläraren har med det som ska läras ut. I vårt 

fall förklaras varför i förhållande till syfte med rörelse. En slutsats vi kan dra av resultatet 

är att lärande och rörelse i samverkan är för förskollärarna en motivation. Syftet med 

utomhuspedagogik där rörelse är framträdande. Denna slutsats kan kopplas till tidigare 

forskning där Szczepanski (2008) belyser att lärarna såg den största vinningen i att 

eleverna fick rörelse och uppleva med alla sinnena som hjälpte eleverna att lära. Att barn 

som övar upp sin motorik, förbättrar sin inlärning, visar även Ericssons (2005) studie. Det 

är vuxna runt omkring barnen som ser till att det inbjuds till lek med rörelse utomhus. Det 

sker inte automatiskt bara för att barnen är ute (Söderström, 2011).  
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Förskollärare 2 lyfter fram positiva effekter för hälsan hos barnen genom att vara ute. Att 

vistas utomhus mycket när barnen är små kan förebygga många sjukdomar senare i livet.  

Å just det är så häftigt med alla olika positiva effekter ändå. Just sjukvård, att jobba 

mer med utomhusbiten på ett aktivt bra sätt så skulle man kanske kunna minska 

sjukvården väldigt mycket med diabetes som stiger ner i åldrarna och hjärt- och 

kärlsjukdomar på grund av att man rör sig alldeles för lite. Det är ju rätt häftigt att vi 

ändå kan förebygga rätt mycket redan nu (F2). 

I analysen av studiens resultat framkommer hälsofrämjande argument för 

utomhuspedagogikens syfte men förskollärare 2 är ensam om att motivera 

utomhuspedagogiken med sjukdomsförebyggande insatser. Lindström och Pennlert 

(2016) skriver om syftet för att undervisningen sker i relation till vilka metoder som 

används samt med vilket mål undervisningen har (a.a.). Varför förskollärarna i studien 

använder utomhuspedagogik kan ses som hälsofrämjande metod för lärandet i förhållande 

till förskolans strävans mål, där medvetenhet kring sin egna hälsa finns med (Skolverket, 

2016). Detta kan jämföras med Szczepanskis (2008) studie där det framkommer av 

resultatet att utomhusundervisningen, främjar kroppens rörelse vilket leder till 

hälsofrämjande effekter hos barnen. Grahn (1997) kommer i sitt resultat fram till att den 

förskola där barnen vistades utomhus mycket hade lägre sjukfrånvaro jämfört med den 

andra i förskolan i studien som inte vistades utomhus i samma omfattning. Förskollärarna 

i vår studie är medvetna om de positiva hälsoeffekter som en del av utomhuspedagogikens 

syfte. Att förskollärare 2 beskriver utomhuspedagogiken ett steg längre, som 

förebyggande av sjukdomar, kan eventuellt bero på att denna har en vidareutbildning på 

högskolenivå. 

Resultatet visar att tre av de intervjuade förskollärarna beskriver utomhusvistelse som ett 

komplement till hemmet. En av de intervjuade förskollärarna beskriver att det är långt till 

naturen eller skogen och att man aktivt måste ta sig från barnets bostad till grönområden, 

vilket denna förskollärare fått uppfattningen av att familjerna inte gör. En annan 

förskollärare beskriver att det märks på barnen att de längtar utomhus efter helgen samt 

att barnen själva säger att de gjort saker inomhus under helgen. ”Att barnen är ute väldigt 

lite, när man pratar med barnen vad dom gjort på helgen så är det många som har, är det 

mycket innevistelse” (F6).  

Så att dom har inte jättemycket utevistelse annars heller tror jag, man måste ta sig 

aktivt härifrån för att komma till en skog eller komma ut i naturen och det krävs kanske 

en bil eller att man går eller cyklar väldigt långt. Som jag har fått uppfattat så är det 

inte många som gör det själva (F1).  

Analysen av materialet visar att förskollärarna arbetar med utomhuspedagogik som 

komplement till hemmet, för att ge barnen en varierad möjlighet att uppleva andra miljöer 

än de vanligtvis vistas i. Komplement till hemmet är ett av förskolans uppdrag enligt 

förskolans läroplan. Detta för att kunna erbjuda barnet ett så mångsidigt lärande som 

möjligt (Skolverket, 2016). Det är då intressant att förskollärarna motiverar syftet med 

utomhuspedagogiken utifrån ett uppdrag förskollärare har utifrån läroplanen snarare än 

stävansmålen som finns i läroplanen. Lindström och Pennlert (2016) skriver om att beakta 

barnens tidigare erfarenheter i utformningen av undervisningen (a.a.) Utifrån detta 

resultatet blir det snarare bristen på erfarenhet som är grunden för undervisningens syfte 

utomhus. Dock motiverar förskollärarna syftet utifrån förskolans läroplan, vilket bidrar 

till en kompentens som förskollärare att se barnens behov av utevistelsen snarare än 

erfarenheten. Vi tolkar att förskollärarna erbjuder andra platser utomhus än vad barnen är 

vana vid. Jämfört med det triangulära rörelsemönstret som Dahlgren och Szczepanski 

(2004) skriver om. På grund av barns ensidiga rörelsemönster bör förskollärare erbjuda 

andra miljöer för lärande. 
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7.1.1 Faktorer som påverkar utomhuspedagogiken 
I resultatet beskriver förskollärarna andra effekter av utevistelser förutom rörelse och 

komplement till hemmet. Stress är det en av förskollärarna som nämner. Naturen ses som 

ett sätt att varva ner och komma ifrån stressen som samhället ger med olika krav, vilket 

ses som en fördel för barnen på förskolan. 

Man märker ju att dagens barn och dagens samhälle är väldigt upptrissat och 

uppsnurrat å det jag märker i skogen att man varvar ner, det blir ett lugnare tempo å 

det tror jag är väldigt bra för barnen (F4). 

Att lokalerna är små, beskriver förskollärare 2 och fortsätter med att det är en anledning 

till att förskolorna idag arbetar med utomhuspedagogik. En annan förskollärare arbetar 

med utomhuspedagogik för att deras inomhusmiljö är begränsad. Till följd av att 

inomhuslokalerna är små, använder förskolläraren utomhusmiljön till stora delar av 

verksamheten då lokalen inte räcker till.  

Så har det att göra med att vi har väldigt lite inne lokaler/…/dom behöver ju få komma 

in lite också för att se hur vi har det inne. Och då märker man efter en stund, nä men 

nu får vi nog gå ut (F3). 

En av förskollärarna i nämner förhållandet till syftet med utomhuspedagogiken att 

naturen kan upplevas könsneutralt. ”Att alla har samma möjligheter och att det inte blir 

det här, det blir mer könsneutralt när man är ute i skog och sånt” (F5). 

Ur ett didaktisks perspektiv finns det olika faktorer som påverkar utomhuspedagogiken. 

Exempelvis kan lokaler vara en sådan faktor (Lindström & Pennlert, 2016). Det resultatet 

i vår studie visar på är att bristen på lokaler inomhus är en faktor som påverkat i riktningen 

mot att förskollärarna använder utomhuspedagogiken. I resultatet framkommer även 

faktorer för att vistas utomhus är bland annat att bidrar till lugn jämfört med samhällets 

stress och en plats där alla barn har samma möjlighet till lärande. Det kan jämföras med 

studien som Sjöstrand Öhrfelt (2015) gjort, där författaren jämfört två texter där den ena 

texten, vill erbjuda aktiviteter oberoende av kön för att utjämna könsskillnader medan den 

andra texten, lyfter fram naturens möjligheter och utrymme för pojkar och flickors 

olikheter. Författaren beskriver även att vistas utomhus ger lugn jämfört med inomhus 

där lokalerna är trånga och det är mycket ljud. 

7.1.2 Förskollärarens funktion påverkar utomhuspedagogiken 

På frågan hur förskollärarna ser på sin roll/funktion i utomhuspedagogiken, visar 

resultatet att förskollärarna anger olika förslag kring deras roll. Förskollärare 3 belyser 

vikten av att barnen känner trygghet i utemiljön. Förskollärare 2 berättar om att vara 

närvarande och att lyssna aktivt och motiverar med att vara närvarande leder till trygghet 

hos barnen i utemiljön. Förskollärare 4 anser att det är viktigt att vara en inspirationskälla 

till barnen genom hela sitt kroppsspråk tala om att det är härligt att vara i skogen. 

Förskollärare 5 lyfter fram lyhördhet som en viktig egenskap som förskollärare i 

utomhuspedagogiken. ”Att man lyssnar in vad dom är intresserade av och försöker å så 

är ju också min kunskap att lära ut jätteviktigt” (F5). 

Samtliga intervjuade förskollärare har ett egenintresse av att vistas utomhus. Endast 

förskollärare 2 läser vidareutbildning inom utomhuspedagogik på högskolenivå. 

Förskollärare 3 och 5 lyfter fram litteraturen som en del i deras kunskapssökande om 

utomhuspedagogik. De läser litteratur för att hålla sig uppdaterad. Tre av de intervjuade 

förskollärarna berättar att de deltagit i olika kurser och studiedagar om 

utomhuspedagogik. Att gå olika kurser och utbildningar beskriver förskollärare 4 som:  

Vi gick för inte så längesen, bara för några veckor sen på en annan förskola hade dom 

om skolskogen, så det var ju toppenbra och då var hela arbetslaget, i stort sett, och 

fick en massa bra tips (F4). 
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Analysen av resultatet visar som Grahns (1997) studie att förskollärarnas syn på 

utevistelsen påverkar, om utevistelsen blir av. Utifrån Grahns forskning kan vi tolka att 

förskollärarnas egenintresse för utomhusvistelse är en grund för att förskollärarnas 

intresse ger barnen möjlighet att möta utomhuspedagogik. Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen att det inte är vidareutbildning utan egenintresse som avgör att 

utomhuspedagogiken blir av. Ur ett didaktiskt relationellt perspektiv måste förskolläraren 

ha en relation till ämnet (Lindström & Pennlert, 2012). Det ser vi att de intervjuade 

förskollärarna har på grund av egenintresset av att vara utomhus. För att känna sig trygg 

och tillägna sig en kunskap utomhus, skriver Wohlin (2004), måste förskolläraren vistas 

utomhus för att ta till sig och erfara kunskap. Det ser vi att förskollärarna i intervjuerna 

gjort på grund av sitt egna intresse av att vistas utomhus. 

Materialet ger många ord om vad som är viktigt för en förskollärarroll i 

utomhuspedagogiska situationer som exempelvis lyhördhet, nyfiken, trygghet och 

närvarande. Dessa begrepp tolkar vi som att en förskollärare ska finnas nära barnen som 

trygghet men även för att kunna upptäcka vad som intresserar barnen och då visa intresse 

för vad barnen har upptäckt. Detta leder tankarna till den didaktiska triangeln där 

relationer mellan elev och lärare är en bas för att lärande och kunskap ska kunna 

utvecklas. Relationen fungerar även mellan elev-lärare för att tillsammans möta 

innehållet som undervisas (Lindström & Pennlert, 2012). Detta gäller inomhus likaså men 

eftersom vi undersöker förskollärarnas roll i utomhuspedagogiken så framskrivs dessa 

som egenskaper för utomhuspedagogik. Det kan även jämföras med Klaar och Öhmans 

(2014) studie som visar på att förskollärarna är en viktig del som handledare i barnets 

kunskapsutveckling.  

7.2 Utomhuspedagogikens när och var 

I resultatet beskriver samtliga förskollärare att de går iväg ifrån förskolan till närmiljön. 

När det handlar om var förskollärarna går så säger förskollärare 5 att de går till platser 

där barnen kan utmanas i annan miljö än på förskolegården. En plats där barnen har 

möjlighet att klättra över grenar och röra sig i skogens terräng med motivationen att träna 

barnens motorik. Förskollärare 3 beskriver att de majoriteten av gångerna går till den 

närbelägna skogen just för att det är nära. Förskolan går till närmiljön flera gånger i 

veckan. Denna förskollärare beskriver även en plats dit barngrupp och personal går till på 

vintern för att mata änder men att det är en bit att gå, så det händer inte lika frekvent. 

Förskollärare 4 beskriver att de skiftar plats i närmiljön som de besöker. I vistelsen i 

närmiljön är det viktigt att använda det närmiljön har att erbjuda. Att röra på sig utomhus 

kan påminna om samma träning som i en gymnastiksal.  

ja just att barnen får gå i kuperad terräng är bra, så man inte alltid bara går på asfalt 

och lekar på tillrättalagda lekplatser. Det vill jag ha fram, utan att man hittar en 

nedfallen trädstam och där kan man klättra och balansera och hoppa och springa precis 

som i gymnastiksalen (F4). 

Analysen visar att alla förskollärare använder sig av rörelsen för att komma till en plats 

för att där undervisa. Förskollärarna i studien ser möjlighet till rörelse både i inne-och 

utemiljön, en växelverkan och komplementet mellan utomhus- och inomhuslärandet. Det 

kan jämföras med Klaar och Öhman (2014), där undervisning utomhus ses som 

gränsöverskridande, där barnen erbjuds möjlighet till fler lärtillfällen. För att skapa 

meningsfulla lärprocesser hos barnen är det avgörande att förskolläraren reflekterar över 

var innehållet i undervisningen ska läras. Det blir ett samspel mellan de didaktiska 

frågorna var, hur och vad i förhållande till syftet med det som ska läras (Englund, 1997, 

Selander, 2017). 
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Vidare framkommer det i resultatet att förskollärare 6 beskriver att barngruppen och 

personalen går ut för att kartlägga förskolans närmiljö, som ett tema. Denna förskollärare 

beskriver också att de går till andra platser utifrån olika teman men även utifrån hur många 

vuxna som finns närvarade. Förskollärare 2 säger att besök i närmiljön sker ungefär en 

gång i veckan. Denna förskollärare påpekar barnens trygghet som anledning för att 

återkomma till samma plats. Denna förskollärare arbetar med många från olika kulturer, 

barn som aldrig varit i en skog tidigare. Hur långt förskollärarna går beror på barnens 

ålder.  

Dom yngsta avdelningarna går ju bara precis utanför grinden i princip. Och dom äldre 

går lite längre bort, så och försöker ha samma plats för att återkomma och dom vet att 

det här är skogen. För att få in lite trygghet. (F2) 

Analysen visar en mångfald av val som förskollärarna gör, genom att välja vilken plats 

som är lämplig att användas utifrån den tilltänkta undervisningen. Lindström och Pennlert 

(2012), belyser att platsen kan ge en meningsfullhet för lärandet så kunskaper kan 

fördjupas, samtidigt tar författarna upp att barns trygghet är en förutsättning för att lärande 

ska ske. Detta kan samtidigt kopplas med vad Söderström (2011) skriver om platsen, att 

en okänd plats kan skapa rädsla och att den okända miljön kan upplevas farlig (a.a.) därför 

kan det finnas en poäng med att gå till samma plats, just för tryggheten hos barnen. Det 

är då intressant att det endast en av de intervjuade förskollärarna som motiverar val av 

plats med just trygghet. 

I resultatet framkom även att två av de intervjuade förskollärare har gårdar som saknade 

staket. Anledningen till att vi anser att detta är intressant för vår studie, är för förskolorna 

brukar ha en inramad gård medan dessa två får närmiljön väldigt nära då inget skiljer 

gården och närmiljön från varandra. Den ena förskolan var i provisoriska lokaler 

tillfälligt, sedan 2014, för att den ordinarie förskolan var för trång och det var många barn. 

Denna förskola arbetar med att vara utomhus i de flesta aktiviteter som sker under dagen 

på förskolan. Deras hemvist består av ett rum, en hall och ett kök. Därför är det avgörande 

för denna förskola att vistas utomhus, då utrymmet inomhus inte finns. För denna 

förskollärare finns närmiljön närmare än för de andra förskollärarna i intervjun då 

närmiljön nås direkt utan gå genom en grind. Förskolläraren ser inget problem eller 

nackdelar med att inte ha något staket.  

Jag kan inte säga någon fördel det hade ju inte varit någon nackdel att ha staket men 

det a samtidigt är det lite frihet under ansvar att dom säger till om dom liksom vill gå 

lite längre bort och ja det får ni då liksom och då får man följa med lite. Så att nä jag 

tycker det fungerar bra (F3). 

Den andra förskolläraren arbetar i förskoleklass och reflekterar över att barnen är vana 

vid att det är staket runt gården på förskolan men när de kommer till förskoleklassen så 

finns det inget som synliggör var gården tar slut. Båda upplever överlag att det fungerar 

bra och att barnen minns var gränserna går för gården. Vad säger ett staket och inramning 

av en förskola ur ett didaktiskt perspektiv? Vi skulle vilja se det ur perspektivet från den 

klassiska didaktiska triangeln som Lindström och Pennlert (2012) skriver om. Där 

relationerna är i fokus. Förskollärare på förskolan utan staket beskriver sig själv som 

närvarande i barnens upptäckter, därmed inte sagt att de andra förskollärarna inte är 

närvarande. Dessa relationer närvarandet ger, synliggörs i den didaktiska triangeln. 

Relationerna mellan barn och förskollärare ses tillsammans med innehållet, barnens 

nyfikenhet och upptäckande tillsammans med de vuxna leder till ett relationellt lärande 

tillsammans.  
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7.2.1 Faktorer som påverkar utomhuspedagogikens när och var 
Resultatet visar att utevistelsen ytterst sällan ställs in, utan förskollärarna gör förändringar 

för att genomförande ska kunna ske. Nästan alla intervjuade förskollärare säger att när 

utomhusaktiviteter förändras beror det på att ordinarie personal är sjuk eller frånvarande. 

De går ut vid dåligt väder men förändrar det som sker utomhus. Kortare tid ute, stannar 

på gården eller färre aktiviteter är förändringar som görs för verksamheten. Några 

förskollärare lyfter då att förskolläraren måste vara flexibel när det gäller 

utomhuspedagogiken. Förskollärare 1 lyfter även fram att vara flexibel fast åt andra 

hållet. När det snöar kan undervisningen läggas om och vädrets förutsättningar kan 

används för att skapa rörelseglädje med pulkaåkning i en närbelägen backe. ”Jamen då 

styr vi ibland om och så tar vi med oss stjärtlappar och så går till en backe och åker liksom 

och det är också positivt att kunna ändra åt andra hållet” (F1). 

Förskollärare 2 och 3 beskriver att vid inskolning påverkas uteverksamheten för att ge de 

nya barnen trygghet inomhus. Förskollärare 2 beskriver ”Med dom yngre är det mycket 

att nu har vi inskolning så då drar vi inte iväg till skogen för det utan då är vi på 

avdelningen och landar där först” (F2).  

I analysen framkommer att förskollärarna har olika faktorer att förhålla sig till vilket 

påverkar undervisningen både inne och ute. Faktorer som beskrivs som hindrar 

utevistelsen i närmiljön är personalbrist, tid och inskolning. Då olika faktorer förändras 

påverkas även undervisningens förutsättningar skriver Lindström och Pennlert (2012) och 

även lärandets möjligheter.  

Resultatet visar att överlag upplever förskollärarna att barnen ha kläder så att de kan gå 

ut. Några förskollärare beskriver att de fått påminna föräldrarna flera gånger men att det 

till slut finns kläder till barnen. Förskollärare 4 beskriver att vissa dagar kan utevistelsen 

förkortas för att barnen fryser. Förskollärare 5 beskriver att det inte blir roligt för varken 

vuxna eller barn om barnen fryser eller inte har tillräckligt bra kläder.  

Alltså det ska ju vara roligt. Vi vill ju inte ha barn som står här ute och fryser och vill 

gå in, utan då får man ju gå in med några stycken, så är det ju, men å andra sidan när 

det ösregnar här, det blir ju jätteroliga pölar uppe på grusplanen /…/ då kläderna är 

blöta när vi kommer in så hinner dom kanske inte torka (F3).  

De flesta förskollärarna säger att de får stå för sin kläder själva men i vissa fall finns det 

ett mindre bidrag att tillgå. Förskollärare 3 säger att denna inte avstår från att arbeta med 

utomhuspedagogik bara för att de behöver betala sina kläder själva. 

Det tolkar vi som att några av förskolorna har en uttalad utomhusprofil vilket leder till att 

föräldrarna är medvetna om att barnen behöver bra och varma kläder, medan på andra 

förskolor behöver förskollärarna påminna föräldrarna om varma och fukttåliga kläder. 

Detta resultatet skiljer sig även från vad Wilhelmsson (2012) skriver om begränsningar i 

utevistelse framförallt på vinterhalvåret. Brister i kläder och skor hos barnen ledde till att 

utomhuspedagogiska aktiviteter ställs in eller begränsas. Även Brügge (2011) skriver att 

barnens kläder för utevistelser kan påverka barnen negativt om de inte har kläder efter 

väder. Ingen är mottaglig för undervisning om man fryser skriver.   

Det resultatet dock visar, är att tid är en faktor, som påverkar utevistelsen mycket. 

Förskollärare 1 beskriver att de äter redan klockan 10.15, på grund av att deras ordinarie 

matsal renoveras. De behöver då transportera sig från skolan till den tillfälliga matsalen 

och vara på plats 10.15 för att äta. Det leder till att den planerade utevistelsen uteblir, på 

grund av brist av tid.  

Så förra året var vi mycket i skolskogen då hade vi en annan mattid. Och andra 

förhållningssätt kan man väl säga då liksom. Ja så att det är mycket som styrs av annat 

eller vad man ska säga (F1).  
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Förskollärare 6 tar upp att det är många tider framförallt kring maten som styr 

verksamheten överlag. Tiden till utevistelse begränsas av mattider. Däremot beskriver 

förskollärare 3 att maten kommer i kantiner till deras avdelning i värmeskåp vilket leder 

till att de inte har mattider de måste passa. Den förskolläraren upplevde en stor frihet med 

det. På andra sidan så leder det till att pedagogerna får göra många hushållsnära uppgifter 

som att torka bord och diska. Förskolläraren ser det som en fördel att inte ha några 

mattider att passa även om det ger uppgifter som inte hör verksamheten till.  

Då gör det inget att klockan blir kvart i tolv. För det är liksom ingen som står här och 

väntar på att vi måste ha ätit en viss tid. Så det är en jättefrihet (F3), vi ser vinningen 

i det (F3). 

Två förskollärare har bestämda dagar som de går till skogen, den dagen går de iväg till 

skogen oavsett väder. Detta beskrivs för att föräldrarna ska ta med kläder för utevistelse 

samt att utevistelsen sker konsekvent. ”Ja vi försöker för det har vi lärt oss börjar man 

rucka på det så blir det mer och mer inställt så det gäller å ha lite disciplin i det hela, nu 

kör vi på onsdagar” (F4).  

Det kunde ju va jättedåligt väder liksom, det är ju en klassiker då att, men vi valde att 

ändå gå för att dels för att vi hade informerat föräldrarna om att så här gör vi och så 

ofta går vi och så kände vi att om vi börjar ändra på det så tror dom att nästa gång det 

blir dåligt väder att då går dom inte idag heller och så tar dom inte med sig kläder och 

så där då (F1).  

När det gäller tid på dagen, så är det svårare att se i resultatet när besöket i närmiljön sker. 

Förskollärare 3 beskriver att de ibland tar med sig mellanmålet till närområdet. Vilket vi 

tolkar att utevistelsen sker på eftermiddagen. Förskollärare 1 berättar att lunchen styr när 

utevistelsen ske och utrycker en begränsning av utevistelsen på grund av lunchen.  

I analysen vi kan dra slutsatsen av resultatet gentemot tid, är att tiden på dygnet inte är 

avgörande för utomhuspedagogiken i studien. Det är mer betydelsefullt för förskollärarna 

att komma iväg till närmiljön. Däremot ses tid som styrande för utomhuspedagogiken, då 

olika tider måste passas. Det tolkar vi som att förskollärarnas tanke och syfte med 

utomhuspedagogiken i närmiljön är betydelsefullt för de intervjuade förskollärarna. Den 

didaktiska frågan när blir en faktor som blir flytande för att kunna utnyttja den tiden som 

finns (Ericksson & Gustafsson 2014). De använder den tiden då verksamheten fungerar 

till att utnyttja närmiljön till förskolan. Vi ser även en växelverkan mellan inomhus och 

utomhus, då utevistelsen i närmiljön i fyra av sex fall inte sker på exakt samma tid och 

dag på en veckobasis. Utevistelsen anpassas efter verksamhetens möjligheter. Att lära sig 

ute eller inne sprider sig i hela verksamheten skriver Klaar och Öhman (2014). Lärandet 

utomhus är inte exklusivt för ute utan för hela förskolans verksamhet likaså för lärandet 

inomhus. 

I vårt resultat framkommer det inte att personlig hygien upplevs som ett problem eller 

som en faktor som påverkar utevistelsens varande. Hur utomhuspedagogiken är anpassat 

efter barnets praktiska behov eller erfarenheter framkommer inte i vårt resultat. Endast en 

förskollärare reflekterade över ämnet. Denna såg två alternativ antingen gå tillbaka till 

förskolan eller uträtta behovet i skogen och att det är lättare för pojkarna än för flickorna. 

Lindström och Pennlert (2012) skriver om barnets erfarenheter i undervisningen som att 

undervisningen anpassas efter barnet. Här finns andra faktorer som påverkar 

undervisningen. Barnets behov och erfarenheter är sådana faktorer. Brügge (2011) lyfter 

fram personlig hygien som ett problem som skulle kunna få uteverksamheten att utebli. 

Barn kan på grund av sin erfarenhet ha svårt att sköta sina praktiska behov i skogen utan 

bekvämlighetsinrättning.  
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7.3 Vad och hur sker undervisningen 

Resultatet visar på att de intervjuade förskollärarna beskriver ämnen som undervisas samt 

att dessa ämnen utifrån barnens intressen. En förskollärare använder kopplingen till barns 

inflytande och delaktighet som framskrivs i förskolans läroplan, som en motivation till 

hur den förskolan använder sig av utomhuspedagogik samt hur de bygger vidare på 

barnens intressen i temaarbete, för att barnen ska utmanas i sin nyfikenhet. 

Det här med att vara i trädgården, lyfta på en sten och det ligger massa såna här 

gråsuggor. Jag måste ta alla tillfällen när dom är intresserade sen kan man även föra 

in eget intresse hos barnen det ska inte bara va från dom. Vi hittade nyckelpiga. Hur 

många prickar va det på nyckelpigan, man räknar. Vad äter nyckelpigan, få in tänket 

hos dom också. Jag tycker inte att det jämt ska vara planerat utan det är lite spontant 

och även föra denna kunskap vidare till barnen (F5). 

Ämnen som framkommer i resultatet är rymden, färg och form, hantverk, karta över 

närmiljön och samverkan med samhället som aktiviteter med pensionärer eller vilka olika 

yrkesgrupper som finns runt omkring förskolan. Artkunskap i både djur- och växtriket 

beskrivs av samtliga förskollärarna, men även matematiken är ett återkommande ämne i 

intervjuerna. Förskollärare 3 beskriver matematik som ett lätt ämne utomhus då materialet 

finns nära. Barnen får uppdrag med matematiska syften. Förskollärare 1 beskriver att de 

kan ta med material inifrån men även använda naturmaterial när de bland annat gör 

mönster under utevistelsen. ”Då tog vi med oss mycket material inifrån ut, det var 

kaplastavar, det var ja men olika material som vi gjorde mönster med, vi hade en del med 

och en del plockade vi i naturen ”(F1). ”Jamen ge barnen uppdrag till exempel med pinnar 

eller kottar eller a hämta lika många kottar som det ligger stenar här” (F3). 

Matlagning i samband med utevistelser tar tre av de intervjuade förskollärarna upp som 

en del av verksamheten. Förskollärare 5 beskriver att de lagar mat utomhus tillsammans 

med barnen. Förskolan använder öppen eld eller stormkök, beroende var de går i 

närmiljön. En förskollärare beskriver matlagning i naturen som ett sätt att visa barnen att 

man kan äta utomhus. Den tredje förskolläraren tar tillfället i akt, kring matlagningen att 

prata om eldens betydelse för människan, om risker med eld men även att hur man lagade 

mat förr. Denna har två barn som hjälper till att laga lunch utomhus men även vid dukning 

där matematiken synliggörs.  

Då tar jag med två barn som hjälper mig att plocka iordning alla grejer så då stressar 

vi ju inte med det utan dom får va med och vi räknar tallrikar och häller upp vatten 

och hämtar maten i köket och allting, så dom får va med hela processen/…/Det blir 

lite måltidspedagogik samtidigt. För just nu, kommer dom och tar mat. Dom förstår 

inte hela tanken att det är någon som har stått och lagat maten, skurit upp allt och det. 

Då får vi in den biten samtidigt (F2). 

När det gäller hur förskollärarna arbetar med utomhuspedagogiks undervisning skiljer sig 

svaren, visar resultatet. Förskollärare 1 beskriver att de går iväg till en park eller skog för 

att där dela sig i mindre grupper. Denna förskollärare benämner även två ämnen som 

arbetas med i utevistelsen, NO och matematik. Förskollärare 5 beskriver läroplanen som 

viktigt för det arbete som bedrivs utomhus. Denna beskriver utomhuspedagogik som en 

metod för att erbjuda lärtillfällen för alla strävansmål i läroplanen. Utomhus finns material 

som främjar barns nyfikenhet och gör att barnen vill lära sig mer. Det är betydelsefullt att 

se vad barnen intresserar sig av, för att fånga upp och bygga vidare på även inomhus. Att 

vara flexibel och ändra innehåll utifrån vad som fångar barnen.  

Man får in allt från läroplanen. Du får in matematik, du kan mäta, räkna, du kan lägg 

kottar bredvid, det finns hur mycket som helst. Och motoriskt, i språket, ramsor, 

allting och leta efter saker som ser likadana ut och få in allt (F5). 
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I analysen av materialet framkom som tydligast i vårt resultat var att ämnena artkunskap, 

matematik och matlagning var det som återkom i de flesta verksamheterna. Matematiken 

ses som ganska lätt att undervisa i naturen där både material, färg och form finns helt 

naturligt för att kunna genomföra aktiviteterna. Matlagningen bidrar till att många ämnen 

kan vävas samman som historia, matematik, begrepp runt matlagning och språk. Vad som 

ska läras i utomhuspedagogiken ska förhålla sig till förskolans läroplan strävansmål. 

Detta för att undervisningen ska få ett syfte (Ericksson & Gustavsson, 2014). Ämnena 

som förskollärarna nämner kommer från förskolan läroplan. Det kan jämföras med Klaar 

och Öhman (2014) som beskriver att förskollärarna ser utomhuspedagogiken som en väv 

av olika ämnen (a.a.). Litteraturen och praktiken som förskollärarna beskriver stämmer 

här överens. Av detta kan vi dra slutsatsen att förskollärarna är medvetna om att vad 

innehållet i utomhuspedagogiken är samt att innehållet ska utgå från förskolans läroplan. 

Här blir det en konflikt med resultatet då en förskollärare inte nämner läroplanen i 

intervjun, men däremot på frågan hur planering ser ut inför aktiviteter i förhållande till 

strävansmålen, svarar förskolläraren rent praktiskt med att det ska dokumenteras och att 

tiden ute styrs av mattider. Vi tolkar ändå svaren i förskolläraren intervju som att 

förskolläraren är medveten om läroplanen men nämner den inte i förhållande till 

utomhuspedagogiken.  

Förskollärare 3 beskriver att de utgår ifrån vad barnen intresserar sig för och bygger 

vidare på det som tema eller att söka mer information kring. Denna lyfter även fram vikten 

av barns inflytande och delaktighet i verksamheten. Även förskollärare 6 utgår ifrån 

barnens intressen med utmaning för att upptäcka nya saker och arbetar med tema över 

hela verksamheten både inne som ute. En förskollärare säger att denna anser att lärandet 

ibland sker spontant, utifrån vad barnen upptäcker just nu. Förskollärare 2 arbetar med 

stationer som är förberedda när barnen kommer ut. Det finns färdiga lekmiljöer för barnen 

och material som inbjuder och finns tillgängligt. I undervisningen utomhus så använder 

sig denna förskollärare av mycket rörelse. När det gäller målen i läroplanen så ser 

förskollärare 2 att vissa mål är lättare att sträva efter ute snarare än inne. ”Många mål är 

ju lättare att uppnå ute än inne även att det inte står att du ska göra det ute” (F2). Tre av 

förskollärarna lyfter fram att vissa saker är lättare att lära sig utomhus. Framförallt när 

det gäller artkunskap. När förskollärare 1 beskriver vad syftet med utevistelsen de hade 

gjort var svaret, ”lite det här med närmiljön och känna till lite växter och träd som finns i 

barnens närmiljö” (F1). ”Visst kan du sitta och bläddra i en bok och här har vi en 

smörblomma men att göra det ute och hitta en smörblomma och hela det” (F2). 

Analysen av resultatet visar att vissa mål är lättare att sträva efter utomhus än inomhus 

beskriver tre av förskollärarna. Varav en reflekterar kring att det är lättare även att det 

inte står i läroplanen hur målet ska strävas efter. Vi tolkar det som att planeringen 

innefattar både det rent praktiska men även vad som ska genomföras under utevistelsen 

även då alla inte nämner läroplansmålen. Resultatet visar att förskollärarna låter barnens 

intressen spela stor roll för hur utomhuspedagogiken ska utvecklas. Här synliggörs 

Lindström och Pennlerts (2012) didaktiska aspekter av lärandet, då förskolläraren 

anpassar undervisningen efter platsen och barnens intressen. Det kan jämföras med den 

didaktiska triangelns relationer. Genom relationen mellan barn och förskollärare kan 

tidigare erfarenheter hos barnen nås, vilket förskollärarna kan bygga vidare på i planering 

av nästkommande aktiviteter utomhus. En av förskollärarna tar upp matematik och 

naturorienterande ämnen som mer prioriterat utomhus. Det visar även resultatet i 

Wilhelmssons (2012) studie, att det är vanligt att utomhuspedagogiken präglas av 

naturorienterande ämnen som kan få en verklighetsanpassad upplevelse utomhus. 

Däremot den studie som Klaar och Öhman (2014) gjort visar på att utomhuspedagogik är 

mer än bara undervisning om naturorienterande ämnen. Utan att det som lärs utomhus 
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kan användas i alla delar på förskolan (a.a.). Några förskollärare beskriver barns 

möjligheter att få förstahandserfarenhet genom utomhuspedagogiken. Istället för att titta 

på blommor i en flora så kan de hitta verkliga exemplar i naturen. Detta tolkar vi som att 

det även finns ämnen som är lättare att lära inomhus. Som Wilhelmsson (2012) poängterar 

är utomhus är en plats som erbjuder lärande med flera sinnen men även som en 

kombination mellan lärandet inomhus och utomhus, mellan text och erfarenhet (a.a.). 

Eftersom lärandet utomhus är studiens fokus framkommer inga ämnen som är lättare att 

lära inomhus i resultatet. Platsen och sammanhanget där undervisningen sker är viktigt 

för barnet då det för barnet ska vara meningsfullt att lära (Englund, 1997). Det är då 

intressant som förskollärare 2 säger att utomhusundervisningen erbjuder ett annat lärande 

”man lär sig kanske inte mer men man lär sig för en längre tid” (F2). Där kanske inte mer 

kunskap intas men med erfarenheten som lärandet bidrar med utomhus leder det till ett 

annat lärande. Szczepanski (2008) skriver om förstahandsupplevelsen i lärandet utomhus. 

Där kroppens rörelse främjas av att ytorna utomhus ses som obegränsade och att hela 

kroppen utmanas i lärandet. I vårt resultat har rörelse en stor betydande roll i 

undervisningen utomhus. Rörelsen beskrivs i resultatet som en hjälp i undervisningen där 

barnen får uppdrag att hämta material i skogen. En slutsats vi kan dra av resultatet är att 

förskollärarna ser rörelse som en av de främsta motivationerna till undervisningen i 

utomhuspedagogiken. Detta kan jämföras med både Ericssons (2005) och Grahns (1997) 

studie som båda visar på att rörelse främjar inlärning samt koncentrationsförmågan. 

Därmed inte sagt att rörelse även kan främjas inomhus. Det är inte exklusivt för 

utomhushusmiljön. 

7.3.1 Faktorer som påverkar utomhuspedagogikens innehåll och 
metoder 

När det gäller faktorer som påverkar vad och hur undervisning sker visar resultatet på en 

didaktisk medvetenhet. En fråga som ställdes vid intervjuerna var hur förskollärarna 

arbetar med de didaktiska frågorna i förhållande till utomhuspedagogiken. Resultatet 

visar att förskollärarna arbetar olika utifrån de didaktiska frågorna före, under och efter 

genomförda aktiviteter. Allt från att arbeta aktivt med frågorna i allt, till att använda annat 

reflektionsmaterial och olika varianter däremellan. Förskollärare 4 arbetar inte med de 

didaktiska frågorna i en förberedelsefas eller efterbearbetning utan använder sig av ett 

annat reflektionsmaterial istället, men beaktar samtidigt att de didaktiska frågorna skulle 

kunna användas mer i verksamheten. Däremot förskollärare 5 beskriver de didaktiska 

frågorna som mycket betydelsefulla för sitt arbete. För denna förskollärare underlättar de 

didaktiska frågorna arbetet på förskolan, samt att denna arbetar aktivt med frågorna både 

innan och efter undervisning.  

Jag tycker de är väldigt bra man får in allt i dom här frågorna /…/ när man har dom 

här frågorna vad ska vi göra och för vem man får ett annat tänk det är ju så självklart 

å det är mycket lättare att svara dom här frågorna det är jättebra frågor (F5). 

Förskollärare 5 belyser även att de didaktiska frågorna har denna fått med sig från sin 

utbildning till förskollärare. De andra fyra intervjuade förskollärarna beskriver att 

frågorna är bra att ha med sig i bakhuvudet, för att ha ett syfte med vad förskolan bedriver 

för arbete, men även för reflektion och hur de kan gå vidare. Förskollärare 3 använder sig 

av ett reflektionsprotokoll utifrån de didaktiska frågorna, i vissa utvalda lärsituationer 

med ett tydligt kopplat läroplansmål. Att förskolan inte gör det med allt beror på tiden. 

”Det har vi valt att göra med lite vissa aktiviteter så, det är ju inget vi gör med allt vi gör 

så, det finns ju liksom inte den tiden” (F3). 

Analysen visar på att vad som ska undervisas har betydelse för vad läraren har för 

planering kring lärtillfället och vad som är strävansmålet. Vad förskolläraren har för 

tankar och planer inför undervisningen utomhus innefattas i den didaktiska frågan, vad 
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(Lindström & Pennlert, 2012). Förskollärarna ser olika på de didaktiska frågorna, det 

framkommer en stor variation från att vara viktiga frågor till att inte finnas med alls. De 

flesta har med sig de didaktiska frågorna i huvudet för att synliggöra hur verksamheten 

fortskrider och till utveckling av verksamheten. Detta tolkar vi som att förskollärarna ser 

de didaktiska frågorna som viktiga samt att alla förskollärare reflekterar över på ett eller 

annat sätt att de kunde använda de didaktiska frågorna men att det är brist av tid som är 

avgörande om frågorna används mer aktivt i verksamheten. Förskollärarna visar en 

medvetenhet kring de didaktiska frågornas betydelse för undervisningen. 

Att ha en kunskap om ämnet som undervisas skriver Lindström och Pennlert (2012) är 

viktigt för utformningen av det som ska undervisar. I vår studie har utbildade förskollärare 

valt som underlag men när det gäller vidareutbildning så skiljer sig resultatet. Från ingen 

vidareutbildning, till studiedagar samt att en förskollärare vidareutbildar sig på 

högskolenivå. Två förskollärare belyser litteraturen om utomhuspedagogiken som 

kunskapskälla. Detta kan jämföras med studien som Sjöstrand Öhrfelt (2015) gjort. Där 

jämförde författaren två texter om att vistas utomhus på förskolan. Resultat i den studien 

visar på att förskollärare bör kritiskt granska synen på utomhuspedagogik i litteraturen 

(a.a.). Att jämföra vår och Sjöstrand Öhrfelts studie är relevant då vi sammankopplar 

förskollärarnas positiva attityd till utomhuspedagogiken med just litteraturen. Vad 

litteraturen skriver om utomhuspedagogik blir då avgörande för hur förskollärare arbetar 

med och ser på just utomhuspedagogiken. Vad förskolläraren har för kunskaper avspeglar 

sig i hur och vad som undervisas. 

Resultatet visas att när barnens utevistelse förändras, förminskas eller uteblir upplever 

förskollärarna att miljön inomhus blir mer högljudd, mer rörelse inomhus. Det blir mer 

konflikter för barnen är nära varandra. Barnen upplevs oroliga och mindre självständiga. 

”Men det märks direkt att dom inte orkar med sig själva å att det blir mer konflikter, så 

man känner den här rörelsen och det här ute att komma ut att det är A och O faktiskt” 

(F6).  

Men det märker jag att då blir det ju mer konflikter och det blir mer oroligt och det 

blir mer, mindre självständiga kanske man kan säga lite mer gråt och vill vara nära 

personalen och lite mer sånt märker man ju (F2). 

Analysen av resultatet visar på en konsekvens av att den planerade 

utomhusundervisningen förändras ser förskollärarna i intervjuerna att det tydligt påverkar 

barnen på förskolan. Det ställer oss frågande till huruvida den planerade utomhusaktivitet 

tas med in, samt hur planerad och uppstyrd den inomhusaktiviteten är eller om det blir fri 

lek. Hur de förändrade aktiviteterna ser ut är inget som framkommer i materialet, dock 

påverkas barnen av att den ordinarie utomhusaktiviteterna blir förändrad. Det kan ses som 

en följd av att det planerade var, hur, när, vad och varför förändras och det som från början 

var meningsfullt lärande för barnen blev något annat. Jämfört med Selander (2017) som 

skriver om didaktiken som meningsfullt lärande för barnen i planerade situationer. 

Lindström och Pennlert (2012) skriver om tid och personaltäthet som faktorer för hur 

lärandet i undervisningen faktiskt blir av. Dessa faktorer framkommer i studien som följd 

av varandra, där personaltätheten påverkar tiden för utevistelsen, vilket leder till andra 

konsekvenser för lärandet hos barnen. 

7.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Tydligast framkom i vår studie är att rörelse används som metod. Syfte med 

utomhuspedagogik enligt förskollärarna är barnens möjlighet till motoriska övningar och 

rörelse. Ytorna utomhus är även det ett motiv till att vara ute då barnen kan röra sig mer 

än inomhus. Förskollärarnas beskriv sin funktion i utomhuspedagogik som att vara 
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närvarande för att kunna se barnens upptäckter, likaså en vara trygghet för barnen. En 

högre utbildning spelar en mindre roll för att förskollärarna ska använda 

utomhuspedagogik utan det egna intresset spelar en större roll för utevistelsen. Det 

framkom även att utomhuspedagogiken inte blir av utan förskollärarnas egna vilja att 

komma ut i närmiljön. Faktorn som tydligast kom fram i materialet utifrån förskollärarens 

roll var, när ordinarie personal var frånvarande, förändrades utevistelsen. Förskollärarna 

visar en medvetenhet om innehållet i utomhuspedagogiken. Innehållet till undervisningen 

hämtas från förskolans läroplan. Tid är en faktor som begränsningar utevistelsen, då 

förskolan har en fast struktur samt inskolning påverkar utomhusverksamheten. Innehållet 

i undervisningen som lyftes fram tydligast i studien var matematik, naturorienterande som 

exempelvis artkunskap och matlagning. Barnens intressen styr vilka ämnen som 

förskollärarna fortsätter att arbeta med. 
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8 Diskussion 

Här nedan följer en diskussion utifrån studiens resultat ur ett didaktiskt perspektiv. 

Diskussionen sker utifrån studien syfte och frågeställningar under rubrikerna, Didaktiken 

i utomhuspedagogiken, Arbetssätt, Faktorer som påverkar, Förskollärarens funktion och 

Övrigt. Studien avslutat med framtida forskningsämnen och koppling till vår profession 

samt några avslutande tankar. 

8.1 Didaktiken i utomhuspedagogiken 

Den didaktiska triangeln, där relationerna mellan parterna i de tre olika hörnen, innehåll, 

elev och lärare, är avgörande för undervisningens betydelse (Lindström & Pennlert, 

2012). I vårt resultat och analys ser vi tydligt att det är relationer mellan de olika hörnen 

som avgör om utomhuspedagogiken blir av. Utomhuspedagogiken blir en metod för att 

sträva efter målen i läroplanen. Förskollärarna i studien beskriver att de har ett intresse av 

att vara ute samt att de söker kunskaper de behöver. Förskollärarna har en relation och 

kunskap till ämnet utomhuspedagogik som de använder som en metod för att barnen ska 

nå innehållet i lärandet. Vidare beskriver förskollärarna utomhuspedagogiken för att nå 

en relation till barnet. Resultatet visar att förskollärarna uttrycker närhet, nyfikenhet och 

trygghet i relationen med barnen i utomhusvistelsen. För att barnen ska bilda relation till 

innehållet, det vill säga det som ska läras utifrån målen i läroplanen, använder 

förskollärarna metoden utomhuspedagogik.  

8.2 Arbetssätt 

Rörelse är en röd tråd genom hela empirin och tydligt framträder i alla de didaktiska 

frågorna. Förskollärarna använder sig av rörelse för att motivera varför de använder sig 

av utomhuspedagogik. Syftet förskollärarna i studien lyfter fram är att rörelse utomhus 

kan bidra till ett lärande hos barnen. Resultatet visar på rörelse som en del i 

undervisningen för att underlätta lärandet hos barnet med stort rörelsebehov, detta leder 

in på hur undervisningen sker. Den sker med rörelse som en metod. Det vill säga hur 

förskollärarna använder utomhuspedagogik, exempelvis genom rörelse. När det gäller 

plats så säger de intervjuade förskollärarna att barn har stort rörelsebehov samt att de 

behöver utrymme för att röra sig. Undervisningen med utomhuspedagogik sker på en 

plats där det finns ytor för barns rörelsebehov. Det svarar på den didaktiska frågan var. 

Detta synliggörs även i den tidigare forskningen. Där syftet med utomhusundervisning i 

Wilhelmssons (2012) studie var till stor del att syfta mot de mål i läroplanen som har 

fysisk anknytning. Lärarna i studien använder sig av leken för att främja barnens rörelse. 

Att rörelse och inlärning hör ihop visar Ericssons (2005) studie. Grahns (1997) studie 

visar att barn som vistas i naturen fick bättre motoriska förmågor samt bättre 

koncentrationsförmåga än de barn som vistades ute mer sällan.  

Vad som undervisas i utomhuspedagogiken beskriver förskollärarna utifrån flertalet olika 

ämnen som bygger på uppdraget i läroplanen. Matlagningen var en positiv överraskning 

för oss i resultatet, hälften av de intervjuade förskollärarna använder sig av matlagning i 

innehållet av utomhuspedagogiken. Matlagningen ses som en möjlighet till pedagogiskt 

verksamsamhet, vilket samtidigt kan ge en större frihet än att behöva passa fasta mattider. 

Antal barn och barngruppssammansättningen påverkar den pedagogiska verksamheten. 

Det hade varit intressant att diskutera med de förskollärarna som lagar mat i sina grupper, 

hur de lägger upp arbetet och vad deras syfte är att barnen ska lära sig. Det är något som 

vi tar med oss till vårt framtida yrke för att visa på enkelheten i att laga mat utomhus samt 

dess positiva effekter. 
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8.3 Faktorer som påverkar 

I resultatet framkommer det att några förskollärare själva läser sig till den kunskap de 

upplever sig behöva inom utomhuspedagogiken. Vi upplevde det svårt att hitta litteratur 

och tidigare forskning som var kritisk till utomhuspedagogik. Litteraturen lyfter upp det 

positiva med att vara ute med barn. Samtliga av våra intervjuade förskollärare lyfter upp 

det positiva med utomhuspedagogiken. Det är ingen som beskriver nackdelar med att vara 

utomhus med barnen på förskolan. Finns det här ett samband mellan den positiva 

litteraturen och de positiva förskollärarna? Vi upplever att vi gav de intervjuade 

förskollärarna utrymme i intervjuerna till att kunna delge många faktorer för utevistelsen, 

så även negativa delar. Dock visar resultat på att förskollärarna upplever 

utomhuspedagogik som positivt för förskolans verksamhet.  

Resultatet i vår studie visar att det upplevs som att barnen på förskolorna har kläder för 

att visats utomhus, men olika väderförhållanden förändras utevistelsen. Det anser vi beror 

på att några av förskolorna i studien har en hälso- eller utomhusprofilering. Föräldrar som 

väljer dessa förskolor vet att barnen är ut mycket och ser till att barnen har rätt kläder. 

Resultatet i Wilhelmssons (2012) studie visar att utomhuspedagogik användes primärt 

under våren och hösten. Att inte utevistelsen användes i samma utsträckning under 

vintern berodde på att det inte fanns tillräckligt bra kläder för barnens utevistelse (a.a.). 

Här finns en skillnad mellan resultatet i vår studie och tidigare forskning. Troligtvis beror 

skillnaden på att förskolorna förskollärarna arbetar på, till viss del har 

utomhusprofilering.  

När den ordinarie personalen är sjuk eller frånvarande är den genomgående faktorn till 

att utevistelsen förkortas eller förläggs till en annan plats. Det anser vi kan bero på många 

faktorer i verksamheten. Några förslag som kan spela roll är exempelvis att den 

frånvarande förskolläraren är ansvarig för utevistelsen. Det kan vara så att den 

frånvarande förskolläraren är den som hittar i skogen och känner sig trygg där eller är det 

bristen på vikare. Huruvida vad som faktiskt är orsaker framkommer inte i vår empiri, 

kanske något att undersöka närmare? 

Det finns olika faktorer som påverkar utevistelsen på olika sätt. När den planerade 

undervisningen utomhus ställs in eller förkortas påverkas barnens rörelsebehov negativt 

och de får inte den utevistelsen de är vana vid vilket leder till konflikter, oro samt hög 

ljudnivå. Resultatet i vår studie samt bakgrund och tidigare forskning stämmer överens i 

detta fall. Rörelse är en anledning till varför utomhusvistelsen sker på förskolan. Plats för 

rörelse inomhus finns inte vilket leder till att förskolor idag använder utomhusmiljön som 

lärmiljöer där rörelse och stora ytor är centrala aspekter. 

8.4 Förskollärarens funktion 

Förskollärarnas egenintresse som avgör att utomhuspedagogik används. Det stämmer 

också med tidigare forskning. Vi hade troligen fått ett annat resultat om inte förskollärarna 

i intervjuerna haft ett egenintresse av naturen. Att ha naturkunskapskurs från universitetet 

verkar inte vara avgörande för att använda utomhuspedagogik även om det i 

beskrivningarna om utomhuspedagogiken märks skillnad. Förskollärarna såg även sin 

egen roll som viktigt i att vara en närvarande förskollärare som visar intresse för vad som 

intresserade barnen. Utomhuspedagogiken bidrar med att både barn och förskollärare får 

in rörelse som ger hälsofrämjande effekter både för kroppen och själen då man vistas i 

närmiljön. Det resultatet inte synliggör är barnens syn på utevistelsen. Här skulle det 

kunna uppstå en konflikt mellan barnens brist på intresse för utomhusaktiviteter och 

förskollärarnas positiva inställning till utomhuspedagogiken. Eftersom det är 
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förskollärarnas synsätt som är centralt i studien framkommer inte barnens egna tankar om 

ämnet. 

Förskollärarna benämner olika egenskaper som lyhördhet, närvarande och deltagande 

som betydelsefullt för utomhuspedagogiken. Vi hamnade på en förskola som inte har 

några fysiska staket. Det var mycket intressant och den första gången vi stött på en 

förskoleverksamhet utan inramning. Den intervjuade förskolläraren, från den förskolan 

upplevde det positivt att det inte var staket runt gården och berättar att barnen är medvetna 

om den osynliga gränsen. Som förskollärare beskriver denna sig själv som närvarande. 

Att vara närvarande är inte unikt för denna förskollärare men vi anser att det är en av 

anledningarna till att förskolläraren upplever det positivt till att vara utan inramning på 

förskolan. Här finns ingen tidigare litteratur eller forskning att jämföra eller tolka emot, 

då staket eller inte, verkar vara ett område där tidigare forskning inte fokuserat. 

Trygghet, beskriver förskollärarna att barnen behöver, både på platsen som de vistas på i 

naturen och som en del av förskollärares roll att skapa trygga relationer med barnen. Vi 

ser utifrån resultatet att trygghet är en stor del i utomhuspedagogiken. Platsen dit 

förskolan går kan återkomma på veckobasis för att barnen ska känna sig trygga på platsen. 

När det är inskolning avvaktar förskollärarna med utevistelse i närmiljön för att barnen i 

första hand ska känna sig trygg i hemvistelsen och på förskolegården, men även för att 

skapa trygga relationer till de vuxna på förskolan.  

8.5 Övrigt 

Vi har i vår litteraturbakgrund tagit upp att skolinspektionens undersökning visar att 

många förskollärare känner sig otillräckliga i kunskap om naturen. Detta är inget av de 

intervjuade förskollärarna som nämner eller ger antydningar om. Överlag upplevs de 

intervjuade förskollärarna som positiva till utomhuspedagogiken vilket leder till att 

förskolan använder sig av utomhuspedagogik i närmiljö. I Klaar och Öhmans (2014) 

studie visar resultatet att omsorg är en viktig aspekt i utomhuspedagogiken (a.a.). Det är 

ingen av de intervjuade förskollärarna som lyfter omsorgen som en del i 

utomhuspedagogiken. Vi hade förväntat oss att möjligheter till att utföra sina behov i 

naturen skulle vara ett större hinder för uteverksamhet och att det skulle komma på tal. 

Endast i en av intervjuerna diskuteras ämnet i förhållande till utomhuspedagogiken. Det 

framkommer inga hinder kring att uträtta sina behov, i den intervjun där det diskuterade. 

Den förskolläraren såg enkla lösningar kring ämnet. Eftersom inga andra förskollärare tar 

upp detta så är det troligtvis inget hinder.  

Likvärdig förskola är svårt att uppnå, skriver Ericksson och Gustavsson (2014). Resultatet 

visar att det finns inget material eller utbildning som ligger till grund för hur förskollärare 

ska bedriva utomhuspedagogik på förskolan, varken lokalt eller nationellt. Det som 

framkommit i studien är att det är på grund av förskollärarens personliga intresse, som 

barnen på förskolan vistas i närmiljö. Både Szczepanski (2008) och Wilhelmsson (2012) 

framhåller betydelsen av att hela organisationen präglas av utomhuspedagogik, för att 

pedagogiken ska nå sin fulla potential (a.a.). Om det fanns ett direktiv uppifrån eller från 

läroplanen, hur utomhuspedagogiken skulle bedrivas. Skulle vi då ha sett ett mer 

likvärdigt resultat när det gäller hur förskollärarna arbetar med utomhuspedagogik? Och 

inte som nu när resultatet visar på att utomhuspedagogiken hänger på förskollärarens 

personliga intresse.  
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8.6 Framtida forskningsområden 

De intervjuade förskollärarna var positivt inställda till utomhuspedagogik. I den tidigare 

forskningen och litteratur har vi tagit upp att naturen kan kännas obehaglig eller läskig på 

grund av djur eller liknade som finns i naturen. Likaså att det kan vara skadligt för barn 

att vistas utomhus för mycket i de skadliga strålarna från solen. Detta är det ingen av de 

intervjuade förskollärarna som nämnt. Det vore dock intressant att fråga föräldrarna till 

barnen som går på förskolan hur de ser på utomhuspedagogiken. Ser en förälder mer faror 

i skogen, att klättra i träd eller stenen. Det vore intressant att forska mer i. 

Staket eller inte staket på förskolan? Vad gör staketet runt förskolan egentligen? Skulle 

vi som förskollärare bli mer aktiva och delta mer i barnets lärande utomhus om staketet 

runt förskolan skulle försvinna? Är staketet en kvarvara från daghemmen eller finns det 

en pedagogisk tanke med staketen? När barnen börjar i förskoleklass och fritidshem finns 

inte ramarna runt gården längre. Skulle det underlätta för barnen i ett steg över till 

förskoleklass att ha lokaler som inte omges av ett staket utomhus? Håller staketet kvar 

barnen eller gör staketet det mer spännande att klättra utanför? Här finns många 

spännande frågor att undersöka närmare i en framtida forskning. Av det vi kan hitta i 

forskning är detta ett outforskat område. 

Förskollärarens utbildning, vad ger en utbildning egentligen? Det vore intressant att 

studera närmare då vi i resultatet och analysen kommit fram till att i vissa avseenden så 

spelar vidareutbildning på högskolenivå roll men i andra avseenden så är det 

förskollärarens personliga intressen som är avgörande för utomhuspedagogiken. 

8.7 Avslutade reflektion 

Har vi lyckats med att genomföra vårt uppdrag? Syftet med studien var att beskriva 

förskollärares syn på och arbetssätt med utomhuspedagogiken. Utifrån den insamlade 

empirin upplever vi att vi fått svar på studiens frågeställningar. Vi har dock kommit 

underfund med att vi hade behövt fler frågor kring hur de didaktiska frågorna finns med 

i förhållandet till måluppfyllelse i läroplanen. Hade vi fått ett annat resultat om vi hade 

haft frågor kring risker eller tydliga nackdelar med att vistas i närmiljön? Nu gavs det 

utrymme att beskriva utomhuspedagogiken, men vi frågade inte konkret efter nackdelar 

med att vara utomhus. Överlag upplever vi att arbetet har gett oss mer än vad vi i förväg 

trott. Vi hade en förutfattad mening om att utevistelsen i närmiljön ställdes in mer än vad 

resultatet visat. När det gäller arbetssätt och synsätt har studien gett oss mer att stå på i 

vårt framtida yrke, både i tidigare forskning men även i studiens resultat. Närvarande, 

trygghet och rörelse är tre begrepp som vi tillsammans med didaktikens frågor tar med 

oss i vårt egna utforskande av utomhuspedagogiken. 

Med det sagt vill vi avsluta vårt arbete med ett citat från en av våra intervjuade 

förskollärare som en sammanfattning av vår studie, men även som en sammanfattning av 

utomhuspedagogiken. ”Så där, man tänker först utomhuspedagogik, det handlar bara om 

att vara utomhus liksom, men det är ju så mycket mer än så” (F2). 
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Bilaga A Informationsbrev till förskollärarna 

 

Hej! Vi heter Anne-Charlotte Alsäter och Jennie Rådefelt och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Denna sista termin skriver vi ett 

självständigt arbete kring hur förskollärare ser på och arbetar med utomhuspedagogik 

utanför förskolegården, vilket vi benämner som närmiljön. I läroplanen för förskolan står 

det att utbildningen i förskolan ska vara likvärdig, därför vill vi undersöka förskolor 

förlagda i olika kommuner, för att synliggöra eventuella gemensamma nämnare i 

arbetssätt kring utomhuspedagogiken 

 

Undersökningen sker genom intervju, där någon av oss kommer och besöker er och ställer 

frågor kring arbetet med utomhuspedagogik. Beräkna att intervjun tar cirka en timme. 

Intervjun kommer att ljudinspelas för att vi ska få med allt viktigt ni säger och för att vi 

ska kunna gå tillbaka till materialet flera gånger, för att få ett så korrekt resultat som 

möjligt. Materialet och ljudinspelningen som vi får in i studien kommer att enbart 

användas i denna studie och kommer efter avslutad kurs att raderas. Alla svar kommer 

behandlas med anonymitet och deltagandet är helt frivilligt. Det finns möjlighet att 

avbryta sitt deltagande i studien när som. Detta för att följa de forskningsetiska 

principerna som finns.  

 

Efter studien kommer ni får del av studien, dess resultat och vad som framkommit från 

era svar. 

 

Tack för er medverkan! 

 

Har ni frågor eller funderingar, hör gärna av er 

 

Med vänliga hälsningar Anne-Charlotte Alsäter & Jennie Rådefelt 

 

 

 

 

Anne-Charlotte Alsäter   Jennie Rådefelt 

07X-XX XX XXX   07X-XX XX XXX 

XXXX@student.lnu.se   XXXX@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Håkan Fleischer 

XXXX@lnu.se 
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II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Berätta lite om dig själv 

 

Beskriv förskolan du arbetar på? 

Hur många avdelningar finns det? 

Hur ser barngruppens sammansättning ut? 

Var ligger förskola placerad? 

I centrum / nära naturen? 

 

Hur ser du på utomhuspedagogik/utevistelse? 

Skillnad eller likheter på inne och utomhuspedagogik? 

 

Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik? 

Har du något egenintresse för att vara utomhus? 

 

Vad är dina tankar kring barns utevistelse? 

Hur arbetar du med utevistelse? 

Har utevistelse en funktion för barns lärande och i så fall på vilket sätt? 

 

Hur ser du på din funktion/roll som förskollärare när ni är ute i närmiljön? 

Vad upplever du är det viktigaste att du lägger din energi på när barngruppen är 

utomhus?  

Varför? Finns det något mer som är avgörande att lägga energi på? 

 

När använder ni utomhuspedagogik i förskolans närmiljö? 

Samma ställer eller varierar platserna?  

Varför denna plats? 

 

Hur planerar du inför utevistelsen? 

Hur tänker du kring innehåll, strävansmål och metoder? 

Hur tänker du kring de didaktiska frågorna? 

 

Berätta om någon gång när ni har använt utomhuspedagogik i er närmiljö? 

 

Berätta om någon gång när den tänkta utevistelsen blev inställd? 

Märkte ni någon skillnad på barnen?  

Vilka faktorer bidrog till att det blev inställt? 

 

Hur känns det här? Är det något mer du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 


