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Abstrakt 

__________________________________________________ 

Författarens namn: Sandra Dahl  

Titel: Utomhuspedagogik i förskolan. Några förskollärares uppfattningar om 

utomhuspedagogik som ett forum för lärande. 

Engelsk titel: Outdoor education in preschool. Some preschool teachers' perceptions of 

outdoor education as a forum for learning. 
Antal sidor: 32 

___________________________________________________________________________ 

Sammanfattning: 

Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för tankar om utomhuspedagogiken 

som arbetssätt och hur utomhusmiljön används, samt hur den kan stimulera barns utveckling 

och lärande. Studien kommer även att belysa vilka möjligheter och hinder som kan 

uppkomma i det utomhuspedagogiska arbetssättet. Intresset för utomhuspedagogik har ökat 

markant och den blir allt mer allmän i förskolor idag. Det problemområde som finns med 

utomhuspedagogiken är att den lätt kan misstolkas som att vara en ersättning för den 

traditionella pedagogiken inomhus. Utomhuspedagogiken har inte som syfte att ersätta någon 

form av pedagogik, utan den ska istället vara ett komplement i verksamheten. För att få svar 

på frågeställningarna har tre verksamma förskollärare intervjuats.  

Resultatet av studien visar på att utomhuspedagogiken ses som ett komplement i 

verksamheten av förskollärarna, som väl kan tillämpas. Utomhusmiljön används på liknande 

sätt i verksamheterna. På två av förskolegårdarna är mindre rum konstruerade, där barnens 

intressen och nyfikenhet har utgåtts ifrån. Att förskolornas gårdar används mest är ett tecken 

på smidighetsskäl. Den närliggande miljön används olika mycket av samtliga förskolor. En av 

förskolorna går mer till den närliggande skogen, än vad de andra gör. Förskollärarna var eniga 

om att det finns övervägande möjligheter än hinder vid användningen av utomhusmiljön i 

verksamheterna. Möjligheterna kunde vara bland annat att strävansmålen för förskolans 

läroplan kommer in mer naturligt i uterummet, till exempel finns matematiken med överallt. 

Hinder som togs upp var bland annat brist på fantasi, otillräckligt med vagnar och att en 

förskola inte hade någon smidig anslutning till skogen. Förskollärarna var övertygade om att 

utomhusmiljön bidrar till att barnens utveckling och lärande stimuleras på olika sätt. Den 

grovmotoriska utvecklingen, samt språkutvecklingen stimuleras. Att det sker ett socialt 

samspel och att barnet kan använda sig av sina sinnen i de autentiska sammanhangen är 

exempel på aspekter som styrker att utomhusmiljön påverkar, enligt förskollärarna.   
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1. Inledning 

Under tiden på lärarutbildningen har jag fått ta del av en alternativ pedagogisk metod att 

använda i förskolans verksamhet. Jag har läst specialiseringskursen utomhuspedagogik och 

det var där jag blev intresserad av den här formen av pedagogik. Jag ser utomhuspedagogiken 

som ett gott komplement i verksamheten, då uterummen kan nyttjas i och intill förskolan.  

Utomhuspedagogiken har blivit allt mer allmän i förskolans verksamhet och ett ökat intresse 

har infunnit sig bland förskolans pedagoger. Dahlgren & Szczepanski (2004) skriver att: ”Det 

ökade intresset för utomhuspedagogik och utomhusdidaktik bland pedagoger kan kanske 

tolkas som ett behov i en alltmer digital värld; ett behov av att hitta tillbaka till sina rötter” 

(Dahlgren & Szczepanski 2004:11).  

I ett flertal fall har utomhuspedagogiken missförståtts som att det skulle vara en motsats till 

verksamheten inomhus, vilket inte är syftet. Lundegård, Wickman & Wohlin (2004) påpekar 

att: ”Utomhuspedagogiken är i de flesta fall inte bara en fråga om att förflytta lärandet till 

utomhusmiljön och att där sedan undervisa på samma sätt som man gör inomhus” 

(Lundegård, Wickman & Wohlin 2004:6). Det är således mer centralt att ta tillvara på 

naturens möjligheter och istället ta sig användning av det i verksamheterna. Det är därtill 

viktigt att reflektera att alla aktiviteter lämpar sig bättre att genomföra inomhus och tvärtom.  

Utomhuspedagogiken kan på ett flertal sätt knytas an till Läroplanen för förskolan. Enligt 

Förskolans läroplan (2010) står det: ”[…] verksamheten ska ge utrymme för barnens egna 

planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö” (Läroplanen för förskolan 2010:9). Utomhusvistelsen blir därför en del av 

förskolans uppdrag. Barnen måste ges rika tillfällen att få vistas i utomhusmiljöer, såväl i lek 

som vid planerade aktiviteter. Utomhusmiljön kan vara i en planerad miljö som förskolans 

gård, men även i olika naturmiljöer som till exempel en närliggande skog för att barnen ska få 

en förståelse om sin närmiljö. I förskolans läroplan (2010) står det således att: ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” 

(Läroplanen för förskolan 2010:8).  

Under specialiseringskursen saknade jag att få ta del av hur förskollärare arbetar kring 

utomhuspedagogik och hur de kan dra nytta av utomhusmiljön i och runt om förskolan. Av 

den här anledningen har jag valt att genom mitt examensarbete studera närmare och forska 

kring detta. Jag vill studera hur utomhusmiljön kan bidra till barns utveckling och lärande 

enligt förskollärare, hur de använder utomhusmiljön tillsammans med barnen, samt vilka 

tankar som finns om detta hos förskollärare. Under min specialiseringskurs lade jag märke till 

att litteraturen romantiserade utomhuspedagogiken och enbart det positiva togs upp. Det var i 

hög grad svårt att finna något hinder eller svårighet i litteraturen som kan uppstå med att 

arbeta utomhuspedagogiskt. Av den anledningen vill jag även se dels vilka möjligheter som 

kan finnas med att arbeta utomhuspedagogiskt, och dels vilka hinder som enligt förskollärare 

kan uppstå. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med studien är att ta reda på hur några förskollärare anser att de kan använda sig av 

utomhuspedagogik i sitt arbetssätt och hur utomhusmiljön kan användas i verksamheten för 

barns utveckling och lärande.  
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Utifrån mitt syfte med arbetet är mina frågeställningar följande: 

 Hur kan utomhusmiljön bidra till barns utveckling och lärande enligt några 

förskollärare? 

 

 Hur används utomhusmiljön tillsammans med barnen? Möjligheter, hinder? 

 

 Vilka tankar finns hos förskollärarna kring utomhuspedagogik som arbetssätt i 

förskolan? 

1.2 Begreppsdefinition 

Egidus (2006) visar på en övergripande definition av begreppet utomhuspedagogik. 

Definitionen lyder följande: ”Utomhuspedagogik är en teori och praktisk verksamhet som 

gäller lärande i naturlig miljö” (Egidius 2006:433). Enligt Szczepanski (1994) kan 

utomhuspedagogiken bedrivas överallt utomhus. Pedagogiken är kopplad till 

direktupplevelser i en autentisk miljö (Szczepanski 1994).  

I den utomhuspedagogiska litteraturen har ett flertal olika definitioner av begreppet påträffats. 

En vanlig begreppsförklaring som Brügge m.fl. (2007) visar är följande: 

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.  

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings – och utbildningsområde som  
bl.a. innebär: att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur – och kulturlandskap, 

att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildnings betonas och att platsens 

 betydelse för lärande lyfts fram (Brügge, m.fl. 2007:26).  

 

Brügge m.fl. (2007) förklarar att ovanstående begreppsförklaring är tagen ur Centrum för 

Miljö – och utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings universitet. Beskriven definition är 

såväl omfattande som summerande. Förklaringen kan tolkas som att tanken och handlingen 

sker på samma plats vid samma stund (Brügge m.fl 2007).   

Den sinnliga erfarenheten är central, då ett flertal författare och forskare är eniga om följande. 

Priest (1990) har följande definition uppe för diskussion: ”Outdoor education is an 

experiential method of learning with the use of all senses […]” (Priest 1990). Författaren 

menar således att i utomhuspedagogiken använder barnet alla sina sinnen för att befästa 

kunskaper, vilket skapar ett lärande. 
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2. Tidigare forskning och teorianknytning 

 
I följande kapitel kommer det att redovisas hur litteratur och forskning, såväl nationell som 

internationell knyter an till studiens problemområde, syfte och frågeställningar. Kapitlet 

inleds med vad litteratur och forskning tar upp kring utomhuspedagogikens grunder och 

historia. Sedan fortsätter kapitlet med barns lärande och utveckling i utomhusmiljön, samt att 

lära med kropp och sinnen, där möjligheterna kommer att tas upp. Var och när 

utomhuspedagogiken kan tillämpas, samt eventuella hinder och svårigheter är de sista 

avsnitten. Avslutningsvis sker en kortare sammanfattning.   

 
2.1 Utomhuspedagogikens grunder  

 

Brügge m.fl. (2007) diskuterar att utomhuspedagogiken har blivit allt mer allmän i förskolor, 

då ett ökat intresse har infunnits sig hos förskollärare. Szczepanski (2007) tar upp att 

utomhuspedagogiken bör ses av förskolans pedagoger som ett gott komplement att använda 

sig av i förskolans verksamhet. Utgångspunkten i utomhuspedagogiken är att förskollärare 

och barn nyttjar förskolans gård och andra närliggande utomhusmiljöer. På så vis kan barnet 

få förstahandserfarenheter, som både är platsrelaterade och upplevelsebaserade. När barn 

vistas i utomhusmiljö stimuleras såväl barnets samarbetsförmåga, nyfikenhet, lärande och 

kreativitet (Szczepanski 2007). 

Enligt Dahlgren (1997) bygger utomhuspedagogiken på att skapa förutsättningar för barnen 

att få konkreta förstahandsupplevelser utomhus. Därtill är utomhuspedagogiken en viktig 

faktor för såväl barns lärande som deras hälsa. Ericsson (2002) framhåller att om förskollärare 

arbetar utomhuspedagogiskt i verksamheten, blir det därmed lättare för förskolan att både 

knyta an inomhusverksamheten med den verksamhet som sker utomhus.  Därmed bildas en 

helhet och av beskrivet skäl kan utomhuspedagogiken ses som ett komplement i förskolan 

(Ericsson 2002).  

2.2 Historik 

Dahlgren & Szczepanski (2007) belyser att det är av god idé att studera närmare kring vad 

utomhuspedagogiken har för rötter tillbaka i tiden, samt vilka idétraditioner pedagogiken har 

från dåtid till nutid. Det går att studera ända tillbaka till antiken, då filosofen Aristoteles (384-

322 f.Kr.) utgick från praktiska erfarenheter och sinnen i sin filosofi. Några andra angelägna 

namn i utomhuspedagogikens historia är Amos Comenius, Jean Jacques Rousseau, John 

Dewey och Ellen Key. Szczepanski (2007) förklarar att för Comenius (1592-1670) var 

sinneserfarenheter viktiga. Rousseau (1712-1784) utvecklade sedan Comenius tankar och 

uppfattningar kring sinneserfarenheten. Rousseau menade att barnets verklighetserfarenheter 

var en central del i barnets utveckling. John Dewey (1859-1952) uttryckte begreppet 

”learning by doing”, vilket innebär att människan lär sig genom att få praktisera. Kontakten 

med verkligheten är betydelsefull. Handens kunskap, användandet av alla sinnen, samt den 

skapande fantasin är essentiell för att barn ska kunna utveckla sitt lärande. Dahlgren (1997) 

belyser även vikten av pedagogen Ellen Key i utomhuspedagogikens historia. Key 

förespråkade utomhuspedagogiken som ett arbetssätt, då utomhusmiljön är en väsentlig 

kunskapsplats (Dahlgren 1997).  

Docenten och forskaren Öhman (2011) skildrar hur utomhuspedagogiken tog fart som 

arbetssätt i skolorna runt om i världen. Utgångspunkten i de direkta upplevelserna som 

benämnd pedagogik innefattar, har sitt fäste i västvärlden. Metoden har i de engelsktalande 

länderna kallats för ”Outdoor education”. Utomhuspedagogiken har sin utgångspunkt i 
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scoutrörelsen under tidigt 1900-tal i England. Scoutrörelsens etablering spred sig hastigt till 

de andra västländerna. Syftet med organisationen var att fostra ungdomar till att bli goda 

samhällsmedborgare. De främsta metoderna att fostra ungdomar, var ständiga naturmöten och 

friluftsliv.  

Öhman beskriver vidare hur utomhuspedagogiken i Amerika grundades under 1930-talet i så 

kallade Camps. Syftet med dessa Camps var att låta elever få komma ut i naturen och leva 

lägerliv, för att även där fostra elever till att bli ansvarstagande och aktiva 

samhällsmedborgare. Senare utvecklades verksamheterna till att istället röra sig om 

undervisning i naturen. Lärare ville på ett påtagligt sätt nå de mål som stod formulerat i de 

olika styrdokumenten.  Vetenskapen om ekologi kom under 1960-talet och ekologin stod 

centralt för den anglosaxiska utomhuspedagogiken. Utomhuspedagogiken blev således en 

miljöpedagogik som hade som definition ”in, about and for the environment”. Pedagogiken 

utvecklades sedan och istället talade man om ett utvidgat klassrum. Forskaren framhåller även 

att undervisning i utomhusmiljön har sedan länge varit erkänt i Sverige. Under tidigt 1900-tal 

innehöll skolresorna framstående inslag av utomhuspedagogik. Miljöfostran utvecklades även 

i Sverige under andra hälften av 1900-talet. Det fanns då ett markant ökat intresse för 

samhällets miljöfrågor. Miljöfostran blev ett skäl till ett pedagogiskt naturmöte (Öhman 

2011).  

2.3 Barns lärande och utveckling i utomhusmiljön 

Szczepanski (2007) är övertygade om att färdigheter och kunskaper kan praktiseras i 

utomhusmiljön. Utomhusmiljön är knuten till verkligheten och flera inlärningsmiljöer 

existerar där. För barn finns inlärningsmiljöer överallt utomhus, vilka kan vara på förskolans 

gård, men även närliggande parker, sjöar och natur – och kulturlandskap. En helhet för barnet 

kan skapas, då barn får erfara både nutiden, framtiden och historian i de verklighetsanknutna 

miljöerna. Barnen kan studera hur en viss plats ser ut idag, hur den har sett ut för ett antal 

årtionden sedan och hur den kan se ut i framtiden (Szczepanski 2007). 

2.3.1 Undersökandet utomhus 

Granberg (2002) beskriver att barnens kreativitet flödar på ett helt annat sätt i utomhusmiljön, 

då barnens alla sinnen stimuleras i alla processer. Barnen ges även rika tillfällen att kunna 

använda sin fantasi och kreativitet i utemiljön, såväl i leken som vid experiment. Det ges rika 

möjligheter för barnen att kunna experimentera och utforska i närmiljön. Utforskandet kan 

kopplas till såväl miljö - och naturfrågor, som ett tänkande kring hållbar utveckling. Enligt 

Elfström m.fl. (2008) är både utforskandet och undersökandet essentiellt för barn. Att låta 

barn få utforska är något som av god idé kan genomföras i utomhusmiljön, då naturen ger 

barnen en rad möjligheter att undersöka och experimentera. Det är betydande att förskollärare 

utgår från barnen och deras nyfikenhet, då det alltid är barnet som ska äga frågan. Om barnet 

får äga frågan kan deras motivation och lust för att lära öka. Enligt Lagerholm (2009) får 

barnen i sitt undersökande och utforskande sätta ord på sina erfarenheter i samtalet och 

samspelet med andra barn och därmed stimuleras även barns språkutveckling (Lagerholm 

2009).  

2.3.2 Det sociala samspelet och språkutvecklingen 

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) utvecklas den sociala färdigheten hos barnen 

när de samarbetar. Det barnet tillägnar sig genom samarbete och samspel med andra barn, 

bidrar till kunskap genom att de får uppleva andra barns olika sätt att tänka. Williams (2006) 

hänvisar till Lev S Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij påpekade att den sociala 
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interaktionen är västentlig för såväl barnets utveckling som lärande. Barnets utveckling står 

genom språket i relation till varandra. När barn lär tillsammans sker det genom att få samtala 

och imitera varandra (Williams 2006).  

Berg (2008) diskuterar barnets språkutveckling och det sociala samspelet som sker i 

utomhusvistelsen. Det som gagnar barnets språkutveckling är att begreppsförråden tillökas 

genom mångfalden i naturen. Författaren hävdar att utomhusmiljön ger bidrag till att barnet 

får det lättare att beskriva och uttrycka något inför andra. Ett begrepp kan bli enklare att 

förstå, då barnet kan dra paralleller i naturen. Eriksson (2004) klarlägger utomhuspedagogiken 

som betydelsefull för barnets personliga och sociala utveckling. I en barngrupp påträffas en 

social ordning gällande roller. Ett barn blir medvetet om sin roll i gruppen. Att skapa 

förutsättningar till den sociala träningen, blir därmed förskollärarens vägande uppgift. 

Samarbete och samtal mellan barnen är en viktig del inom aktiviteterna som sker utomhus. 

Att byta miljö har en stor påverkan på såväl relationer som gruppens invanda mönster. 

Utomhusmiljön ger helt andra förutsättningar än vad inomhusmiljön kan bidra med. 

Uterummet kan leda till helt omskapande sociala mönster (Eriksson 2004).  

2.3.3 Motorikutvecklingen och den fysiska aktiviteten 

I den utomhuspedagogiska litteraturen och forskningen är motorikutvecklingen ett 

återkommande begrepp.  Granberg (2002) tar upp att det är under barnets tre första levnadsår 

som barnets grovmotorik tränas. Grovmotoriken stimuleras om barnet får möjligheter till att 

krypa, gå, springa, hoppa och åla. I förskoleåldern utvecklas grovmotoriken ideligen. Enligt 

Lillemyr (2002) stärks barns motorik under deras utevistelse. Barnen får röra på sig utomhus 

och motoriken är en central del i barns utveckling. Granberg (2002) förklarar vidare att den 

motoriska utvecklingen stärks i utemiljön, i synnerhet de mindre barnens grovmotorik då de 

rör sig i kuperad mark (Granberg 2002).  

Forskaren Mårtensson (2005) beskriver att om barnet får vistas mycket i utomhusmiljö 

tillägnar de mer fysisk aktivitet. När barnet leker utomhus, blir deras lek mer fartfylld. Den 

fartfyllda leken i utomhusmiljön bidrar till rörelse. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) 

belyser även de vikterna av den fysiska rörelsen barnen får i utomhusmiljön. Barnen får helt 

andra möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet i utomhusmiljön än vad de får inomhus. 

Barnen kan i skog och mark både klättra i träd, balansera, stoja i snön och de har gott om 

utrymme för spring. Den fysiska rörelsen barnen får gynnar både koncentrations – och 

inlärningsförmågan vilket påverkar barnens lärande (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000).  

2.3.4 Matematik utomhus 

Emanuelsson & Doverborg (2006) refererar till Ämting (2006) som påpekar det speciella med 

att arbeta med matematik i utomhusmiljön. Tillskillnad från inomhus förändras miljön 

konstant utomhus. Det blir nya årstider, vilket ger bidrag till att naturen erbjuder barnen ett 

stort antal olika material att utforska matematiskt. Det som blir viktigt, är att barnen tillåts 

vara utomhus mycket för att kunna upptäcka den här mångfalden naturen erbjuder 

(Emanuelsson & Doverborg 2006).  

Enligt Hedberg (2004) rör det sig inte enbart om att flytta matematikaktiviteter till 

utomhusmiljön. Syftet med övningen måste vara klart och utomhusmiljön måste ses som en 

viktig del i arbetet i verksamheten. Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) framhåller att 

matematiken finns överallt i utomhus. Barnen kan på ett konkret sätt få uppleva matematiken 

på en rad olika sätt i naturmiljön. Utomhusmiljön ger en mångfald av material som på ett 

matematiskt sätt kan användas tillsammans med barnen. Naturens träd kan användas på flera 
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sätt, då träden har olika höjd och tjocklek, samt kan trädens löv ses utifrån olika färger, 

storlekar och former. Kottar och pinnar går att jämföra och sortera utifrån längd, storlek och 

tyngd. Stenar är även något som kan användas som pengar vid lek av affär eller som 

sorterings föremål. Genom att dra nytta av närmiljön, blir matematiken en del av vardagen. 

Molander, m.fl. (2008) påstår att miljön utomhus ger barnen en mångfald av möjligheter till 

att tillämpa sig matematiska begrepp. Det är därför centralt att förskolläraren tar tillvara på 

alla de situationer som kan uppstå vid barnens utomhusvistelse (Molander m.fl. 2008).  

2.4 Att lära med kropp och sinnen 

Enligt Brügge m.fl. (2007) är utomhuspedagogiken betydelsefull för barnens sinnliga 

erfarenheter och det är i utomhusmiljön de lär sig med hjälp av sina kroppar. Barnens 

handling, känsla och erfarenheter förenas och barnens sinnesupplevelser ger förstärkning av 

barnens inlärning i kontexterna. I utomhuspedagogiken är det den direkta upplevelsen som 

skapar grund för barns lärande och utveckling, då vi förstår med vår kropp. Det är således av 

relevans att barnen ges rika möjligheter av pedagogerna att få reflektera och diskutera kring 

vad de har lärt sig, vad de har uppfattat och känt med sin kropp och sina sinnen. Enligt 

Elfström m.fl. (2008) måste barngruppen ges rika möjligheter att få utforska med hjälp av sina 

fem sinnen. För att det ska kunna bli möjligt krävs det att pedagoger inte ger barnen ett 

material som leder dem i en speciell riktning. Om material används vid utomhustillfällen ska 

dessa bidra till lust och möjlighet för barnen att vilja experimentera och utforska i naturen 

(Elfström m.fl. 2008).  

Granberg (2002) diskuterar hur utomhusmiljön kan stimulera alla barnens sinnen parallellt. 

Miljön utomhus ger rika möjligheter till varierande helhetsupplevelser för barnen och det är 

dessa upplevelser och sinnesintryck som ger en helhet av den omgivning barnen utforskar. 

Granberg refererar till hjärnforskaren David Ingvar som beskriver vikten av sinnlig stimulans 

som följande: 

 

Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras av det  

flöde av ljud, ljus, former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver de stimuli  

för vår hörsel, vår syn och vår hud som finns utomhus i fågelsång och vindsus, solreflexer  

och skuggor, fukt och dimma och färgupplevelser bland blommor och insekter.  

Våra hjärncellers tillväxt är beroende av denna särskilda stimulans som naturen  

erbjuder (Granberg 2002:28). 

 

Szczepanski (2007) hävdar att våra sinnen stimuleras på ett helt annat sätt i olika 

utomhusmiljöer, än vad de gör när vi befinner oss inomhus och studerar i böcker. Vid kontakt 

med naturen blir natur och landskap lärandearenor, där det finns gott om material. Starkt 

befäst är det att minneskapaciteten ökar om barnen ges tillfälle att använda sina sinnen i 

lärandeprocesserna. Om minnet ökar samtidigt som pedagogerna är medforskande 

tillsammans med barnen kan det bidra till att motivationen ökar hos barnen, därtill kan det 

även medverka till meningsfulla processer. Det blir en förstahandserfarenhet för barnen då 

både smak, -lukt, - syn, -hörsel och känselintryck stimuleras. Ericsson (2002) förklarar vidare 

att upplevelser som barngruppen kan delta i under utomhusvistelsen stimulerar såväl barns 

sinnen, men därtill även deras värderingar, tankar och känslor. Det är den direkta upplevelsen 

som bildar en grund för barnens lärande och utveckling. Det kan uppstå oförutsägbara 

händelser när barn vistas i naturmiljön. När oförutsägbara händelser dyker upp, kan det leda 

till att barnen blir nyfikna. Av den anledningen är det av god idé som förskollärare att vara en 

medforskare tillsammans med barnen (Ericsson 2002).  
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Szczepanski (2007) skriver att det även har praktiserats forskning kring hur människans 

hjärna och kropp samspelar. Szczepanski refererar till Antonio Damasio (2000) som har 

bedrivit forskning kring hur vida kropp och hjärna samspelar. Människans hjärna och kropp 

befinner sig därför i en såkallad handlingsgemenskap. Neurologforskaren menar att hjärnans 

länk är kroppen. I en stimulerande miljö ökas antalet kopplingar, så kallade synapser till 

nervcellerna (Szczepanski 2007). 

2.5 Var och när utomhuspedagogik kan tillämpas 

Enligt Magntorn & Magntorn (2004) är det av god idé att barnen får använda sin närmiljö 

som lärandearena, för att sedan där utgå från deras förstahandserfarenheter. Om det är 

artkunskap som barnen ska erfara, kan det således vara bra att nyttja barnens närmiljö för att 

där undersöka arter. Det blir närmiljön som blir en lärandearena och det är där som barnen 

kan upptäcka, uppleva och undersöka. Då utomhuspedagogiken har till syfte att komplettera 

inomhusverksamheten, kan barnen efter utomhusvistelsen ta med sitt undersökande och 

experimenterande in till förskolan, där de kan fortsätta att göra upptäckter via datorer eller 

böcker. Enligt Szczepanski (2007) blir barnets fysiska verklighet en lärandemiljö och 

landskapet blir en lärandearena inom utomhuspedagogiken. Utomhusmiljön blir därför en del 

av lärandets process (Szczepanski 2007).  

Granberg (2002) hänvisar till förskolans läroplan där det står formulerat att förskolans 

verksamhet ska ge barn möjligheter att utveckla dels ett ekologiskt förhållningssätt och dels 

ett utvecklande av miljö – och naturvårdsfrågor. Granberg hävdar att om förskollärare ska ge 

barn möjligheter att utveckla dessa är den godaste platsen just i utomhusmiljön. Det är i 

utomhusmiljön som barnet kan tillägna sig kunskaper om olika arter, förstå sin delaktighet i 

kretslopp och enklare naturvetenskapliga fenomen. Det är i utomhusmiljön som djur och 

växter lever och det är där som barnet kan få kunskaper om omvärlden. Barnet får i 

utomhusmiljön stimulera alla sina sinnen och det är där som barnet får helhetsupplevelser. 

Författaren menar således att barnet i utomhusmiljön får vara i en direktupplevd kontext som 

barnets kunskaper blir stärkta i. Elfström m.fl. (2008) tar upp att platsen ger barnen 

möjligheter att påbörja i det konkreta. Det barnen upplever på platsen med hjälp av sin kropp 

och sina sinnen blir konkret för dem. Barnet behöver få använda så många sinnen som möjligt 

för att det ska kunna få en relation till platsen (Elfström m.fl. 2008). 

Szczepanski (2007) refererar till Grahn (1997) som menar att det är centralt att barnet får vara 

aktiv i en omväxlande miljö. Förmånerna med en god utomhusmiljö är att barnet leker mer 

omväxlat, samt utvecklar en godare förmåga till koncentration och barnet blir friskare än de 

barn som vistas majoriteten av tiden i inomhusmiljöer . Szczepanski hävdar att vistelse i 

utomhusmiljöer ger flera goda bidrag hos människan. Forskaren hänvisar till en 

forskningsstudie som har bedrivits av Kaplan & Kaplan (1994). Studien visar på att om 

människan får vistas i naturmiljö resulterar detta i en stegrad koncentration, en spontan 

uppmärksamhet ökar och människan blir såväl lugnare som piggare. Människan blir även 

mindre konfliktbenägen och friskare. Studien har även visat på att naturen bidrar med en 

återhämningseffekt på människan, då naturen verkar avlastande (Szczepanski 2007).  

I frågan om när skriver Granberg (2002) följande: ”Besök i naturrummet ska vara en 

återkommande aktivitet. Det kan vara dagligen, två eller tre gånger i veckan, men aldrig mer 

sällan än en gång i veckan” (Granberg 2002:17). Magntom & Magntom (2004) hävdar att 

vistelsen i de olika naturrummen kan ske året om. Det kan dock vara så att vissa företeelser 

passar bättre att göra i utomhusmiljön vid en viss tidpunkt.  Författarna förklarar vidare att det 

är vanligt att lärare tar med barnen ut på exkursioner i maj månad när flyttfåglarna kommer 

tillbaka. Det är då barnen brukar få fågelskåda med kikare och undersöka olika fågelarter. 
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Författarna menar att läraren inte behöver vänta till maj månad för att fågelskåda tillsammans 

med barnen. Det finns fåglar som övervintrar i Sverige och dessa fåglar kan barnen få 

undersöka under vinter månaderna (Magntom & Magntom 2004). 

2.6 Möjligheter  

Utöver det ovanstående, som kan ses som möjligheter förklarar Dahlgren & Szczepanski 

(2004) att när barn lär sig i utomhusmiljön tillägnar barnet sig ett lärande genom praktisk 

erfarenhet. Barnet får en direkt upplevelse av matematiska och språkliga begrepp. 

Szczepanski (2007) hävdar att utomhuspedagogiken blir en motivationsfaktor för barnet, 

genom att det får en förstahandserfarenhet i kreativa och meningsfulla lärandeprocesser.  

2.7 Eventuella svårigheter och hinder 

Ericsson (2004) tar upp eventuella hinder och svårigheter som förskollärare kan träffa på när 

de ska använda utomhusmiljön som en lärandearena i verksamheten. När förskollärare ska 

arbeta i utomhusmiljön tillsammans med barngruppen, kräver det en utomhusvana hos barnen. 

Lika viktigt som det är att läraren utgår från barnens intressen och erfarenheter i 

verksamheten, är det såväl betydande att läraren även utgår från barnens relation till naturen. 

Det är angeläget som lärare att reflektera kring att det finns barn som inte har som vana att 

vistas i naturmiljöer. Ovanan av att vistas i naturmiljö kan skapa en otrygghet för barnet. 

Miljöer och platser som inte barnen känner till kan även det skapa en otrygghet. Ericsson tar 

vidare upp att det kan finnas ett flertal olika faktorer som kan ge bidrag till att ett barn kan 

känna en osäkerhet inför vistelser i utomhusmiljöer. Dels kan det vara ovanan av att vistas i 

benämnda miljöer, men det kan även vara så att barnet känner en osäkerhet inför en plats den 

inte har bekantat sig med ännu. Fägerstam (2012) refererar till författarna Eijck & Roth som 

hävdar att “view notions of ´the place´ as problematic because everyone has individual 

experience of a place” (Fägerstam 2012:11). Det är viktigt att förskollärare reflekterar kring 

att alla barn kan ha olika erfarenheter av platser.  

Ericsson (2004) ser även ovanstående ur ett mångkulturellt perspektiv. Det finns många 

invandrare som inte har någon vana eller relation till naturen från sitt ursprungsland av olika 

skäl. Det kan bero på en avsaknad av allemansrätten, att tidigare bostadsmiljö inte har haft 

någon naturkontakt eller att naturen är förknippad med faror. Av ovanstående skäl är det 

därför betydelsefullt att alla barn får en god relation till naturen. En relation till naturen kräver 

en utomhusvana och för att få en utomhusvana krävs det att få vara utomhus mycket. Öhman 

(2011) tar upp ett ytterligare möjligt hinder, vilket kan vara att barnet känner en olust inför 

stökiga och smutsiga miljöer och att de kan få hantera organiska material.  

Forskaren tar därtill upp att forskningen har problematiserat vilket val av platser som görs för 

aktiviteter i uterummet. Om ett barn får komma tillbaka till en och samma plats regelbundet 

finns en risk att barnet tappar såväl intresset som nyfikenheten, även om ett regelbundet 

återkommande till platsen gynnar lärandet och som också frambringar en trygghet hos barnet. 

Det finns fortfarande en obesvarad fråga inom forskningsområdet kring förmåner med 

bekanta och obekanta miljöer. Om barnet får stöta på en ny plats i uterummet kan det skapa 

spänning och ett engagemang kan öka. En ny plats kan även väcka en otrygghet hos barnet 

(Öhman 2011). 

Enligt Granberg (2000) kan vagnarna bli ett hinder för att ta sig till närliggande områden i 

utomhusmiljön. Förskollärare bör avstå från att använda vagnar vid promenader. Syftet ska 

inte ligga vid att komma fram till ett mål, utan syftet ska istället vara den upplevelsen barnen 
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får på vägen. De yngsta barnen har ett stort rörelsebehov, men om de får sitta i vagnar blir de 

istället passiva.   

2.8 Sammanfattning av forskningen och teorin 

Sammanfattningsvis tycks det som att författarna och forskningen pekar på att det finns fler 

möjligheter än hinder gällande det utomhuspedagogiska arbetssättet. Den 

utomhuspedagogiska litteraturen pekar på utomhusmiljöns potentialer för barnens lärande och 

utveckling. Barnet får en förstahandsupplevelse som därefter kan leda till en 

förstahandserfarenhet. Förstahandserfarenheten bidrar sedan till att barnet kan tillägna sig 

kunskaper. Samtidigt som det blir en konkret erfarenhet får barnet använda sin kropp och sina 

sinnen. Motivationen kan därmed stiga och en ökad koncentration kan infinnas. De hinder 

som litteraturen påvisar är om barnet saknar en utomhusvana. Det kan påträffas om barnet inte 

har någon vana med sig hemifrån att vistas i naturmiljöer. 

Författare och forskning pekar på att barnen kan använda sin närmiljö som lärandearena, där 

de kan tillägna sig förstahandserfarenheter. Det är i utomhusmiljön barnet kan upptäcka, 

uppleva och undersöka olika företeelser, samt kan barnen tillägna sig kunskaper i 

verklighetssituationerna. Utomhusmiljön blir därmed en del av lärandeprocessen. Det som 

framkommer i den utomhuspedagogiska forskningen och litteraturen är att barnens lärande 

och utveckling stimuleras i utomhusmiljön. Matematiken och det sociala samspelet kommer 

in naturligt i uterummet, samt att grovmotorikens – och språkets utveckling stimuleras.   
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3. Metod 

I följande kapitel kommer det att tas upp vilket val av metod som har gjorts i undersökningen, 

och även det urval och bearbetning av insamlat data som gjorts. Under rubriken 

genomförande beskrivs tillvägagångssättet med intervjuerna och avslutningsvis ges en 

metodkritik.  

3.1 Metodval 

Patel & Davidsson (2003) förklarar att den kvalitativa forskningsmetoden utgår från ett 

samhällsvetenskapligt synsätt. Den kvalitativa metoden har som syfte att utforska egenskaper 

hos den intervjuades uppfattning om något. Motsatsen till den kvalitativa metoden är den 

kvantitativa. Bryman (2011) klargör den sistnämnda forskningsmetoden som en metod som 

utgår från att förklara en verklighet genom att mäta, registrera och observera. Vid den 

kvalitativa forskningen läggs stort fokus på respondentens ord. Relationen mellan forskningen 

och teorin är central, då det blir intressant att få individers tolkning av frågor, samt vad den 

intervjuade har för uppfattning om ämnet (Bryman 2011).  

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att arbeta efter en hermeneutisk och 

kvalitativ forskningsansats. Då mitt syfte är att försöka ta reda på hur förskollärare använder 

utomhusmiljön och vad de har för uppfattningar om hur den kan stimulera barns lärande och 

utveckling, föll det mig naturligt att använda mig av en kvalitativ metod i min studie.  

Enligt Patel & Davidsson (2003) innebär hermeneutiken en tolkningslära. Hermeneutiken står 

för förståelse och tolkning. Forskarens roll inom hermeneutiken är att både vara engagerad, 

subjektiv och öppen. Författarna skriver: ”Den hermeneutiske forskaren närmar sig 

forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse” (2003:30). Skribenterna menar att 

den här förförståelsen ger bidrag till att vara en resurs för att tolka och begripa 

forskningsobjektet. För att skapa en god förståelse, ställs helheten i relationen till delarna vid 

forskningen och sedan pendla mellan dessa. Westlund (2009) påpekar att den hermeneutiska 

metodansatsen är lämpligast att använda för att nå information från respondenterna i en 

forskning. Respondenterna ges därmed en möjlighet att självständigt välja vad de vill tala om 

i en intervju. Jag använde mig således av ovanstående metodansats för att kunna tolka 

förskollärarnas svar (Westlund 2009).  

3.2 Urval 

Då mitt syfte är att få ta del av förskollärares uppfattningar av utomhusmiljöns betydelse, 

samt hur den kan användas i verksamheten valde jag förskolor med utomhuspedagogiska 

profileringar. Min undersökning genomfördes med tre förskollärare från tre olika förskolor i 

två kommuner. Samtliga av förskollärarna är utbildade inom utomhuspedagogik.  

Jag valde dessa två kommuner av bekvämlighetsskäl och för att tiden skulle räcka till. Enligt 

Bryman (2011) kan det urval en forskare väljer, styras av ett flertal olika skäl. Faktorer kan 

vara att tiden ska räcka till och att det finns en geografisk närhet (Bryman 2011). De förskolor 

jag valde att besöka för intervjuer, hade jag ingen tidigare koppling till. För att avskriva alla 

namn på respondenter och förskolor har jag därmed valt att döpa dessa med fiktiva namn. 

Nedan kommer nu en kort beskrivning av förskolorna.  
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Trollets förskola i kommun A 

Trollets förskola är en fristående förskola som är belägen centralt i en medelstor stad i södra 

Sverige. Förskolan arbetar utifrån en ur – och skurpedagogik som innebär att barngruppen 

vistas utomhus större delen av dagen. Friluftsfrämjandets verksamhetsgrenar för barn, går 

som en röd tråd genom verksamheten. Trollets förskola har tre avdelningar, vilka är 

åldersindelade och har närhet till skog och natur. Läraren på förskolan har en 

förskollärarexamen, samt en ur – och skurutbildning från högskola. Trollets förskola arbetar 

mycket med utomhuspedagogik och använder utomhusmiljön i sin verksamhet.  

Skogens förskola i kommun B 

Skogens förskola är en kommunal förskola som ligger belägen i ett mindre samhälle i södra 

Sverige. Förskolan ligger intill en skola och har en närhet till skog och natur. Förskolan har 

för närvarande en avdelning, men av anledningen att barngruppen är stor kommer ytterligare 

en avdelning att komma till. Respondenten på Skogens förskola är examinerad förskollärare. 

Därefter har förskolläraren studerat en fristående kurs inom utomhuspedagogik.  

Förskolan har arbetat mycket med utomhuspedagogik, men har fått lägga arbetssättet på 

hyllan för tillfället. Anledningen till det är för stora barngrupper, då de inte har kunnat arbeta 

med den här formen av pedagogik i någon stor omfattning. En annan anledning var också att 

det skedde ett flertal inskolningar, vilket tog mycket av tiden.  

Då förskolan befinner sig i ett mindre samhälle, kan inte Skogens förskola vara en renodlad 

utomhusförskola. Anledningen är att vårdnadshavarna inte kan välja andra alternativa 

förskolor till sina barn. Förskolan arbetar kring hållbar utveckling, då de är en Grön Flagg – 

förskola. Björneloo (2008) förklarar vad Grön-flagg innebär. Grön flagg är uppkommen ur 

stiftelsen Håll Sverige rent. En förskola får en grön flagga då förskolan prioriterar miljöarbete 

och arbetar med hållbar utveckling. Det finns fem miljömål som förskolan kan välja att arbeta 

tematiskt med. Dessa miljömål är skog, energi, livsstil/hälsa, kretslopp och vatten (2008).  

Kottens förskola i kommun B 

Kottens förskola är en större nybyggd förskola i en central ort i södra Sverige. Förskolan har 

fem avdelningar, som både är åldersindelade och åldersblandande. Förskolans profilering är 

natur, -miljö – och utomhuspedagogik, samt hållbar utveckling. En av de fem avdelningarna 

är en såkallad utomhusavdelning, då verksamheten är lagd utomhus större delen av dagen. 

Avdelningen har en skogs dag i veckan, då de tillagar lunchen i skogsmiljön.  

Respondenten på Kottens förskola är en examinerad förskollärare och innehar ett flertal 

fristående kurser inom det utomhuspedagogiska ämnet. 

3.3 Genomförande  

Utifrån mitt valda syfte och frågeställningar ansåg jag det mer lämpligt att utgå från 

kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) belyser att inom den kvalitativa forskningsmetoden är 

intervjuer mer lämpliga. Den som intervjuar har utifrån de kvalitativa intervjuerna möjlighet 

att ställa följdfrågor. Enligt Patel & Davidsson (2003) blir både den som för intervjun och den 

som blir intervjuad medskapare i samtalet. De kvalitativa frågorna utgår från att det hela tiden 

ges utrymme för respondenterna att kunna svara på frågorna med deras egna ord (Patel & 

Davidsson 2003). Under intervjuerna utgick jag från en intervjuguide där frågorna var 

formulerade utifrån mitt syfte med studien (se bilaga B). Mina frågeställningar är utformade 

att de har till syfte att försöka ta reda på hur förskolor arbetar kring utomhuspedagogik, hur 
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den här formen av pedagogik enligt förskollärare kan bidra till barns utveckling och lärande, 

samt vilka möjligheter och hinder som kan uppstå vid beskrivet arbete. Jag valde att föra en 

intervju med låg grad strukturering. Patel & Davidsson (2003) förklarar att om en forskare 

väljer att utgå från en kvalitativ intervjumetod kan en intervju med låg grad strukturering 

väljas. Detta innebär att den som för intervjun ställer frågor som främst passar in i kontexten 

(Patel & Davidsson 2003).  

Jag kontaktade inledningsvis förskolorna via telefon, där jag presenterade mig och mitt arbete, 

samt vad jag hade för syfte med mitt examensarbete. Jag ställde frågan om det fanns någon 

möjlighet för mig att komma och intervjua en förskollärare på förskolorna kring 

utomhuspedagogiken som arbetssätt. Jag skickade därefter både ett informationsbrev och 

intervjuguiden till förskollärarna (se bilaga A och B). Orsaken till att jag valde att skicka ut 

intervjufrågorna innan intervjuerna skulle äga rum, var att respondenterna skulle känna sig 

bekväma.  

Vid intervjutillfällena hade jag med mig intervjuguiden som underlag. Detta underlag utgick 

jag ifrån och jag ställde följdfrågor vid flera tillfällen. Enligt Kvale & Brinkman (2009) 

påverkas intervjun och dess kvalitet om den som ska intervjua kommer väl förberedd (Kvale 

& Brinkman 2009). Ovanstående var något jag reflekterade över och jag satte mig väl in i 

frågorna innan intervjuerna skulle äga rum. Detta för att jag skulle vara väl förberedd.  

Innan intervjuerna påbörjades presenterade jag dels mig själv och dels arbetets syfte. Jag 

berättade även lite kort om de forskningsetiska principerna, då respondenterna skulle bli 

informerade att de frivilligt fick medverka och att de när som helst fick avbryta sin 

medverkan. Jag ställde även frågan om det fanns en möjlighet för mig att spela in samtalet, 

vilket jag underströk var helt frivilligt. Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter. På två av 

förskolorna fick jag även en rundvisning på förskolans gård, där förskollärarna visade hur 

gården användes i lek och lärandeaktiviteter.    

3.4 Tillförlitligheten 

Bryman (2011) redogör för begreppen trovärdighet och äkthet, vilka är synonymer reliabilitet 

och validitet. De sistnämnda begreppen används inom den kvantitativa forskningen medan 

trovärdigheten och äktheten används inom den kvalitativa undersökningen. Författaren 

beskriver även att till begreppet trovärdighet hör fyra delkriterier, vilka är tillförlitlighet, 

överförbarhet, möjlighet att styrka och konfirmera samt pålitlighet (Bryman, 2011). 

Kriterierna för trovärdigheten är således uppfyllda, då intervjuerna spelades in. 

Respondenterna avböjde dock att lyssna igenom det inspelade materialet. 

Jag gjorde ett medvetet val då jag valde förskolorna i min undersökning. Det var förskollärare 

som aktivt hade arbetat med utomhuspedagogik och var väl insatta och kunniga inom ämnet. 

Det kan därför finnas en tillförlitlighet och trovärdighet i respondenternas svar. 

3.5 Bearbetning 

Efter att intervjuerna var genomförda bearbetades det material som var insamlat, genom att 

jag lyssnade till inspelningarna och ordagrant skrev ner det som sagts. Detta gjordes för 

tillförlitligheten. Det som genomfördes sedan var att svaren sorterades utifrån de teman som 

framträtt. De teman som framträdde var den utomhusmiljöns användning, utomhusmiljöns 

bidragande till barns utveckling och lärande, samt dess möjligheter och hinder. Jag sökte i 

svaren om det fanns något som förskollärarna svarade gemensamt, samt vad de inte var eniga 
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om. På så vis har jag dragit jämförelser och tolkningar i min bearbetning och knutit an detta 

till mitt syfte och det teoretiska ramverket.  

3.6 Etiska överväganden 

Inför intervjuer är det centralt att göra etiska överväganden. Patel & Davidson (2003) tar upp 

att innan en intervju äger rum är det centralt att se över vilka forskningsetiska principer som 

rör respondenterna.  Det är således betydande att se till individens integritet, då de lämnar 

information till mig i intervjun. I de genomförda intervjuerna har jag utgått från de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har tagit fram som jag sedan har informerat 

respondenterna om.  Enligt Vetenskapsrådet (2012) är dessa informations-, samtyckes -, 

konfidentialitets – samt nyttjandekravet. Informationskravet säger att deltagaren ska få 

information innan intervjun om vad det tänka syftet är med intervjun, vilken roll deltagaren 

har i arbetet och att deltagandet är helt frivilligt. Samtyckeskravet säger att varje deltagare har 

rätt att helt bestämma över sitt deltagande i studien och att de gav mig sitt godkännande att 

medverka i forskningsstudien. Konfidentialitetskravet innefattar att deltagarna ska 

avidentifieras i rapporten. Med nyttjandekravet menas att all insamlad data endast får 

användas i min rapport och får inte lånas ut eller användas av andra (Vetenskapsrådet 2012).   

3.7 Metodkritik 

Då syftet är att fånga några förskollärares reflektioner kring utomhuspedagogiken som 

arbetssätt, föll det mig naturligt att använda den kvalitativa metoden i min studie. Det är av 

relevans att beakta att val av metoder kan påverka en studies resultat. Samtliga metoder har 

både styrkor respektive svagheter. Det har riktats kritik mot den kvalitativa 

forskningsmetoden. Enligt Bryman (2011) kritiseras den kvalitativa metoden med att vara allt 

för subjektiv. Med detta menas att forskaren lägger vikten vad de själva anser är väsentligt. 

Det är sålunda forskarens intressen som berör en studies undersökning. Författaren menar 

dessutom att forskningens validitet påverkas av hur forskaren formulerar frågorna och därtill 

hur svaren tolkas (Bryman, 2011). Jag fann ändå den kvalitativa metoden som mest lämplig i 

min undersökning, då jag ville fånga förskollärarnas tankar och uppfattningar.  
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4. Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet från de genomförda intervjuerna att presenteras. De 

intervjuade förskollärarnas svar kommer att uppvisas. Förskollärarna kommer att presenteras 

utifrån de fiktiva namnen på förskolorna.  

4.1 Utomhuspedagogiskt arbetssätt  

På intervjufrågan ”Vilka tankar har du/ni av utomhuspedagogik? Vad innebär det för 

dig/er?” var respondenternas svar snarlika. Skogens förskollärare svarade att det går att ta 

tillvara på den närmiljö som finns intill förskolan. Allt material är gratis och det finns flera 

möjligheter i utomhusmiljön. Barnen lär sig med hela kroppen och alla sinnen i den autentiska 

miljön. Skogens förskollärare berättade även att ”Barnen upptäcker i naturmiljön och deras 

nyfikenhet, utforskande och experimenterande ökar. Barnen lär sig tillsammans istället för att 

ensamma sitta inomhus med en bok och kolla på bilder”.  

Förskolläraren på Trollets förskola svarade att ”Det är konstaterat att barnen lär sig bättre i 

utomhusmiljön, då både kroppen och sinnena är förenade. Det blir en förstahandserfarenhet 

för barnen”. Av detta argument var förskolläraren positivt inställd kring utomhuspedagogik 

som arbetssätt i förskolans verksamhet.  

Den uppfattning Kottens förskollärare hade kring utomhuspedagogik som arbetssätt var att det 

finns ett flertal aspekter som främjas hos barnen vid utomhusvistelsen i den dagliga 

verksamheten på förskolan. Respondenten berättade även att: ”Barnen blir både friskare och 

piggare, matematiken finns med överallt, motorik – och språkutvecklingen stimuleras och 

värdegrundsarbetet kommer naturligt med.”Förskolläraren hade även som tanke kring 

utomhuspedagogiken att de flesta av strävansmålen som finns formulerade i förskolans 

läroplan kan omsättas i utomhusmiljön på ett mer naturligt sätt. 

4.2 Utomhusmiljöns användning  

På frågan Hur använder ni/er förskola av utomhusmiljön tillsammans med barnen? var 

samtliga förskollärare överrens om att utomhusmiljön gott kan användas tillsammans med 

barngruppen för att stimulera deras utveckling och lärande. Förskolläraren på Trollets 

förskola svarade på frågan att barngruppen håller mest till på förskolans gård av 

smidighetsskäl. På deras gård finns olika små konstruerade rum där barnen har funnit sina 

lekar. Trollets förskollärare förklarade vidare att deras förskola håller just nu på att odla i 

planteringslådor som finns uppställda på deras gård. Syftet är att barnen ska kunna följa vad 

som sker med de frön de sår i jorden. Barnen får därmed följa utvecklingen från frö till växt. 

Trollets förskollärare berättade även att barnen brukar snickra, måla på naturmaterial samt 

leka och experimentera mycket med vatten i såväl sina lekar som i aktiviteter.  De äldre 

barnen går iväg en gång i veckan till den närliggande sjön, skogen och ängen. Trollets 

förskollärare förklarade att ”Det ska vara lustfullt för barnen att vistas i naturen och det är i 

naturen som de kan upptäcka saker och bli nyfikna. Barnen får upptäcka sin närmiljö”.  

Förskolläraren på Kottens förskola belyste vikten av den medforskande och lyhörda 

pedagogen i sitt svar. Förskolläraren svarade på den ovanstående frågan att om barnen 

upptäcker något på förskolans gård eller i den närliggande skogen bygger de alltid vidare på 

det. Förskolläraren berättade att ”Vill barnen undersöka något måste vi vara lyhörda och ta 

till vara på deras nyfikenhet. Det är centralt att se till vad barnen är intresserade av, då det 

är viktigt att vi är medforskande pedagoger”. Majoriteten av barnen är idrottsintresserade och 

av den anledningen spelas mycket sporter utomhus och flertalet av barnen är även intresserade 
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av fåglar. Barngruppen går därför tillsammans med pedagogerna till skogen vid olika tillfällen 

med en kikare för att fågelskåda. Kottens förskollärare berättar således vidare att deras 

avdelning har en skogsdag i veckan då de brukar gå till den närliggande skogen. Där lagar de 

både lunch och mellanmål i utomhusmiljön och leker, samt anordnar aktiviteter och 

samlingar.  

Förskolläraren på Skogens förskola tog upp att förskolans gård är den utomhusmiljö som de 

nyttjar mest för tillfället. Skogens förskollärare berättade att de inte brukar gå lika ofta till den 

närliggande skogen som de annars brukade göra. Anledningen var således att de är en för stor 

barngrupp för tillfället och att det är ett flertal inskolningar som sker nu. Skogens förskollärare 

berättade vidare att på förskolans gård sker mycket lek och lärande. På deras gård har det även 

där skapats mindre rum där bland annat en diskbänk finns, men även snåriga buskar och 

planeringslådor. I planteringslådorna brukar barnen plantera både grönsaker och blommor. 

Skogens förskollärare sade att ”När barnen planterar får de på ett konkret sätt följa hela 

förloppet. Barnen brukar under förloppets gång diskutera vad som kommer att ske. I barnens 

planterande kommer även matematiken in naturligt”.   

4.3 Barns utveckling och lärande i utomhusmiljön  

På frågan Hur anser du/ni att utomhusmiljön kan bidra till barns lärande och utveckling? 

finner jag flera likheter i respondenternas svar. Samtliga av de intervjuade förskollärarna var 

rörande överens om att utomhusmiljön har en stark koppling till barns utveckling och lärande. 

Det som de tre förskollärarna först tog upp är kopplingen mellan handling och sinnen. 

Förskolläraren på Kottens förskola svarade att ”Det är konstaterat att barn lär sig bättre om 

de får använda kroppen”. Det är således något som de andra två förskolorna även diskuterade.  

Den motoriska utvecklingen är även det något som togs upp av samtliga förskollärare. 

Samtliga förskollärare redogjorde för att motoriken främjas när barnen får vistas i 

naturmiljöer, där de både får möjlighet till att springa, krypa, hoppa och balansera på ett helt 

annat sätt än vad de får inomhus. Dessutom är underlaget i utomhusmiljön kuperad, vilket 

främjar grovmotoriken hos de mindre barnen. Förskolläraren på Kottens förskola klargjorde 

att ”Barnens motorik utvecklas. Motoriken får de i skogen. Där får de klättra, såga, hamra, 

gå i terräng och balansera”.  

Att matematiken finns med hela tiden diskuterade de tre förskollärarna. Förskolläraren på 

Kottens förskola klargjorde att matematiken är med hela tiden och därför är det viktigt att det 

synliggörs för barnen. De äldre barnen kollar upp vilken gren som är längst, vilken sten som 

är tyngst och vilken gren som är lika långa som barnen själva. Kottens förskollärare svarade 

därtill att ”Matematiken är ständigt närvarande både i de planerade och i de oplanerade 

situationerna. Barnen mäter tillsammans till exempel hur långa grenar är eller grenarnas 

tjocklek. De mäter också vilken gren som passar till kojbyggandet och vilken gren som inte 

gör det”. Att matematiken kommer in som en naturlig del vid utomhusvistelsen är de alla 

överrens om.  

Två av förskollärarna diskuterade språkutvecklingen som en central del. Förskollärarna 

berättade att språket finns med hela tiden i vistelsen i utomhusmiljön, i såväl vid aktiviteter, i 

leken och i deras undersökande. Enligt de två förskollärarna finns språket med hela tiden då 

barnen samtalar och diskuterar med varandra hur de menar. Barnen får rika tillfällen att träna 

sitt samspel och sin språkutveckling i såväl planerade situationer som oplanerade. 

Förskolläraren på Kotten berättade att ”Språket finns ständigt med. Barnen kan utveckla sitt 

språk till exempel när de bygger ute. Då får de förklara för varandra hur dem menar, dela 

med sig av sina tankar och lita på sin egen identitet”.   
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Förskolläraren på Trollets förskola tog därtill upp att barnen kan lära sig fakta genom att 

vistas i naturmiljön. Förskolläraren sade att: ”Barnen lär sig namn på växter, hur och var 

djuren lever, vad olika djur äter och hur gamla träd kan bli är exempel på vad barnen kan 

lära sig. Miljöfrågor är även det en viktig del som kommer in på ett naturligt sätt i 

utomhusmiljön ”, berättade förskolläraren.   

En ytterligare punkt som togs upp var hur aktiva barnen är i utomhusmiljön. Förskolläraren på 

Skogens förskola ansåg att detta är en central del i utomhuspedagogiken som arbetssätt i 

verksamheten. Förskolläraren berättade att ”Barnen blir aktiva när de undersöker vilket 

bidrar till att de blir nyfikna. Det blir nära och konkret för barnen i utomhusmiljön”. 

Förskolläraren på Trollets förskola hävdade även att om barnen får vara aktiva i utemiljön 

skapas en motivation hos barnen.  

4.4 Möjligheter kring användandet av utomhusmiljön 

På frågan ”Vilka möjligheter ser ni med användandet av utomhusmiljön?” var samtliga av de 

intervjuade förskollärarna positivt inställda till användandet av utomhusmiljön i 

verksamheten. Samtliga fann således fler övervägande möjligheter av användandet av 

benämnd pedagogik. De tre intervjuade förskollärarna var överens om att det gäller att se alla 

möjligheter och att det egentligen är fantasin som kan sätta gränser. Förskolläraren på 

Skogens förskola berättade att ”Det finns många möjligheter i utomhusmiljön och det är 

egentligen fantasin som kan sätta gränser”. Alla tre respondenterna var alla eniga om att 

barnen får den friska luften som behövs för att barnen ska bli piggare och friskare, samt att de 

får en naturlig möjlighet till rörelse. De var således samstämmiga om att det gäller att ta 

tillvara på den närmiljö som finns intill förskolan och se miljön som en läranderesurs, där 

barnen kan se samband i naturen. Barnen kan där få möjligheten att utvecklas och lära i 

utomhusmiljön. Förskolläraren på Kottens förskola nämnde även att ”Barnen får rika tillfällen 

att träna samspel och sin språkutveckling vid lek och aktiviteter i den autentiska miljön. 

Språket är med hela tiden då barnen får samtala och diskutera med varandra”.  

Förskolläraren på Trollets förskola klargjorde att ”Barngrupperna blir idag allt större och 

därför är det bra att vi kan vara utomhus större delen av dagen”. Förskolläraren tog därtill 

upp att utomhusmiljön ger barnen större utrymme vid lek och aktiviteter, men även för att 

minska på smittspridningen och skydda både barnens och de vuxnas hörsel.  

Förskolläraren på Kottens förskola ansåg att det fanns så många möjligheter med att ta 

användning av utomhusmiljön i verksamheten. Främsta möjligheten förskolläraren såg var att 

läroplanen kunde omsättas enklare i utomhusmiljön. Förskolläraren svarade även ”I 

utomhusmiljön kommer flera av strävansmålen i förskolans läroplan in mer naturligt, än vad 

den gör i inomhusmiljön”.  

4.5 Hinder med användandet av utomhusmiljön 

På frågan ”Vilka hinder kan finnas vid användandet av utomhusmiljön?” var samtliga 

förskollärare eniga om att det fanns hinder vid användandet av utomhusmiljön. Förskolläraren 

på Kottens förskola klargjorde dock att ”Det finns hinder, men det gäller att överbygga dem 

och se lösningarna istället”. Kottens förskollärare förklarade att deras främsta hinder är att de 

har schemasvårigheter med att gå till skogen vid vissa tillfällen. Det är två i personalen som 

arbetar mestadels förmiddag och ytterligare två som arbetar eftermiddagar. Personalen på 

Kottens förskola berättade att ”Vi har inte funnit någon god lösning på överlappning i skogen 

mellan personalen. Det behöver inte vara ett hinder egentligen, men vi har ännu inte funnit 

lösningen”. Ytterligare ett hinder svarade förskolläraren kunde vara vädret. ”Ibland kan det 
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vara så att barnen inte alltid har bra kläder för vädret, vilket medför att det inte går att vara 

utomhus under en längre tid”. Men förskolläraren påpekade sedan att i allmänhet brukade det 

inte vara något problem, då vårdnadshavarna vet om att de är en utomhusavdelning. 

Förskolläraren på Skogens förskola tog också upp vädret som ett eventuellt hinder, då 

vintertiden kan vara kall. De mindre barnen kan ha svårt för att hålla sig varma och av den 

anledningen kan de inte vara ute under en längre tid på vinterhalvåret. Andra hinder som den 

intervjuade förskolläraren på Skogens förskola såg var vagnarna. Förskolläraren förklarade att 

det kunde vara en problematik med att vagnarna inte räcker till, då det finns ett flertal 

småbarn som inte orkar gå en längre sträcka. Skogens förskollärare såg även vid vissa 

tillfällen kreativiteten som ett hinder. Förskolläraren svarade att ”Det kan vara svårt ibland att 

komma på aktiviteter som vi kan genomföra med barngruppen. Det finns inte mycket färdigt 

material kring vad man kan arbeta med utomhus och vi får hela tiden leta nya vägar”. 

Ytterligare ett hinder menade förskolläraren var att alla vårdnadshavare inte alltid är positivt 

inställda kring utevistelse och det gäller att lyssna till dem.  

På Trollets förskola svarade den intervjuade att ”Hinder som kan finnas är att alla barn inte 

tycker om att vara utomhus hela tiden och då får vi gå in med de barnen”. Andra hinder som 

kan uppkomma svarade Trollets förskollärare ”Att pedagogerna måste ha ett intresse av att 

vara och arbeta utomhus och att de måste ha ett ”utomhustänk” annars blir det svårt att 

arbeta kring den här formen av pedagogik i utomhusmiljön”. Avstånden till skog och natur är 

även det ett hinder på Trollets förskola. Trollets förskollärare svarade att ”Vi skulle använda 

skogen mer om den låg mer i anslutning till vår förskola. Därför blir det ett hinder”. 

4.6 Sammanfattning av empirin  

Utifrån mina genomförda intervjuer kan jag tydligt se att samtliga förskollärare är överens om 

att utomhuspedagogiken kan ses som ett gott komplement i verksamheten och att 

utomhusmiljön väl används väl tillsammans med barngrupperna. Samtliga förskollärare var 

samstämmiga om att barnen lär sig på ett helt annat sätt i utomhusmiljön, då både kropp och 

sinnen är aktiva. Den motoriska utvecklingen stimuleras då barnen får ett helt annat utrymme 

att röra sig på och det språkliga utvecklas då barnen får större möjlighet för att samtala och 

diskutera. Förskollärarna var därtill överens om att möjligheterna väger tyngre än de hinder 

som kan förekomma. Likheterna i förskolornas utomhuspedagogiska arbetssätt var att de såg 

utomhusmiljön intill förskolan som en lärandearena i närmiljön. Samtliga av respondenterna 

belyste vikten av att utgå från barnens intressen och nyfikenhet. I utomhusmiljön kan 

spontana reflektioner uppkomma och det är då av god vikt att förskollärarna är medforskande 

och lyhörda för barnens tankar och idéer. De hinder med användandet av utomhusmiljön i 

verksamheten som förskollärarna uttryckte under intervjun var bland annat att förskolornas 

anslutning till skogen, brist på fantasi, materialvalet, för stora barngrupper och bristen på 

vagnar. 
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5. Analys 

I följande kapitel sker en analys av resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Den här studien har som syfte att ta reda på hur några förskollärare anser att de kan använda 

sig av utomhuspedagogik i sitt arbetssätt och hur utomhusmiljön kan användas i 

verksamheten för barns utveckling och lärande. Analyseringen kopplas dessutom till det 

teoretiska ramverket.  

5.1 Förskollärarnas tankar kring utomhuspedagogik som arbetssätt i förskolan 

Samtliga förskollärares reflektioner kring utomhuspedagogiken var att benämnd pedagogik 

kunde ses som ett gott komplement i förskolans verksamhet. Förskollärarna var även överens 

om att det går att genomföra mycket i utomhusmiljön, men att vissa aktiviteter passar bättre 

att genomföra inomhus. Enligt Dahlgren & Szczepanski (2004) är det en hel del som skiljer 

utomhuspedagogiken från den traditionella pedagogiken inomhus, men att de väl kan 

komplettera varandra. Det är således av vikt att lärare växlar mellan de benämnda 

pedagogikerna, då de inte kan utesluta varandra (Dahlgren & Szczepanski 2004). En av 

respondenterna lade en stor vikt kring att det ofta var enklare för verksamheten att arbeta mot 

strävansmålen i utomhusmiljön tillsammans med barnen, då ett flertal strävansmål från 

förskolans läroplan naturligt kommer in i verksamheten i utomhusmiljön. Ericsson (2004) 

hävdar att det finns en frihet hos lärare idag om hur de vill arbeta mot strävansmålen i 

läroplanen, då förskolan är en målstyrd verksamhet. Det är för den skull ett alternativ att 

använda utomhuspedagogiken som en alternativ lärmiljö i verksamheten. 

Utomhuspedagogiken kan på så vis öppna nya möjligheter till lärande och utveckling som 

inomhusmiljön inte kan erbjuda barnen (Ericsson 2004).  

Szczepanski (2007) refererar till Grahn (1997) som hävdar att barnet behöver få vara aktiv i 

en omväxlande miljö. De förmåner som finns med en god utomhusmiljö är att barnet leker 

med omväxlat, samt att de utvecklar en godare koncentrationsförmåga. Det här var något som 

förskollärarna diskuterade som viktigt. Miljön är omväxlande utomhus, vilket bidrar till 

lärande. Omväxlande miljöer är skogen eller förskolans gård med de ständigt konstruerade 

rummen. 

5.2 Utomhusmiljöns användning på förskolorna 

De tre intervjuade förskollärarna var alla eniga om att utomhusmiljön kunde på ett flertal sätt 

ge bidrag till såväl barns utveckling som lärande. En av förskolorna använde närmiljön mer i 

sin verksamhet, medan de andra två förskolorna var på förskolans gård majoriteten av tiden. 

Utomhusmiljöerna som användes var både förskolans gård och den närliggande naturmiljön i 

närheten av förskolorna. Enligt Szczepanski (2008) är det i naturmiljön som lärandet 

stimuleras i de konkreta kontexterna. Kroppen förbinds med kunskapen, vilket bidrar till att 

det sker ett meningsfullt lärande i det sammanhanget. Kunskapen sätts in i görandet, vilket 

kan leda till att kunskapen hos barnen blir automatiserad. Det kan bli diffust för barnen att 

läsa i en bok om någon annans erfarenheter. Det blir av den anledningen svårt för barnen att 

relatera till den andrahandserfarenheten barnen får genom böcker. Därför är det av vikt att låta 

barnen uppleva saker, vilket medför en förstahandsupplevelse för barnen. Teorin byggs 

därmed ur praktiken (Szczepanski 2008). 

Det som framkommer i resultatet är att förskolans gård är den utomhusmiljö som används 

mest i samtliga verksamheter. Förskolorna går iväg till närmiljön som till exempel skogen, 

men i olika omfattningar. Enligt Granberg (2002) ska regelbundna besök göras i naturrummet. 

Med regelbundet menas dagligen, dock inte mindre än ett tillfälle i veckan. Skogens 
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förskollärare klargjorde att de inte brukar gå till den närliggande skogen lika ofta som de 

brukade göra. Det berodde på den förstora barngruppen och de höga antal inskolningar som 

skedde för tillfället. Förskolläraren på Trollet tog upp att även de använde förskolgården mer i 

sin verksamhet. De brukar gå till närområden vid vissa tillfällen med de äldre barnen. 

Anledningen till att de inte går oftare är att förskolan inte har en nära anslutning till skogen. 

Kottens förskola var den förskola som använde närmiljön mest i sin verksamhet. 

Utomhusavdelningen på Kotten hade en skogsdag i veckan där aktiviteter, samlingar och lek 

genomfördes. Förutom den planerade skogsdagen promenerar dem till skogen ytterligare ett 

par gånger i veckan. Magntom & Magntom (2004) påpekar att besöken i naturrummen ska 

ske åtet om. Det kan vara så att vissa företeelser passar godare att genomföra i utomhusmiljön 

under en viss tidpunkt. Under intervjutillfället höll barnen på Kottens förskola på med 

fågelskådning i skogen. Förskollärarna hade utgått från barnens intresse och nyfikenhet på 

fåglar och de passade därför på att gå ut till skogen med kikare. 

Förskolans gård användes på ett flertal sätt i verksamheterna. På Skogens och Trollets 

förskolegård var mindre rum konstruerade som är skapade utifrån barnens nyfikenhet och 

intressen. Förskollärarna hade observerat vad barnen var nyfika på och vad de var intresserade 

av. I rummen får barnen möjligheter att plantera grönsaker och växter, där de får följa 

utvecklingen från frö till växt, experimentera med vatten, bygga och konstruera och leka. På 

Kottens förskolas utegård fanns en skogsdunge där barnen får möjlighet till att bygga och 

leka, stora ytor för att springa, cykla och praktisera sportaktiviteter och flera platser att utöva 

olika vattenexperiment.  

5.3 Barns utveckling och lärande i utomhusmiljön  

Respondenterna var alla samstämda med att utomhusmiljön kunde på ett flertal sätt ge bidrag 

till såväl barns utveckling som lärande. Samtliga var därtill eniga om att sinnena och den 

kroppsliga erfarenheten samspelade med varandra. Enligt Gair (1997) är det de sinnliga 

erfarenheterna tillsammans med den autentiska upplevelsen som samspelar i användandet av 

utomhuspedagogik. Barnen får en så kallad direktupplevelse med naturen, vilket barnen inte 

erbjuds när en förskollärare inomhus berättar för barnen hur något fungerar i naturen. Barnet 

får istället i utomhusmiljön en bredare möjlighet att få vara med att såväl planera som att 

upptäcka och reflektera vad de har upplevt under processens gång. Det är konstaterat att 

barnen får en bredare och en mer fördjupad förståelse och kunskap om naturen och miljön när 

de får möjligheten att uppleva och upptäcka den. Förskolläraren på Kottens förskola nämnde 

att forskning har konstaterat att barn lär sig bättre genom att de får använda sin kropp. 

Szczepanski (2007) hänvisar till Antonio Damasio forskning kring hur vida kroppen och 

hjärnan samspelar. Människans hjärna och kropp befinner sig i en handlingsgemenskap. I en 

stimulerande miljö ökas antalet kopplingar till nervcellerna.  

Förskollärarna var överens om att vistelsen i utomhusmiljö bidrog till att barnen får rika 

möjligheter för såväl rörelse som fysisk aktivitet. Förskollärarna menade att utomhusmiljön 

ger barn oändligt med yta, samt att skog och mark är kuperad vilket stimulerar barnens 

grovmotoriska utveckling.  Enligt Granberg (2000) förstärks den motoriska utvecklingen av 

att barnen får röra på sig i utomhusmiljön.  Utomhusmiljöns terräng är kuperad och ojämn 

vilket är positivt främst för de yngsta barnen på förskolan. Utomhusmiljön erbjuder ett flertal 

möjligheter för att barnen ska kunna både springa, hoppa, åla och krypa. Att låta barnen få 

vistas mycket i olika naturmiljöer är därför positivt, då barnens motorik utvecklas under hela 

förskoleåldern (Granberg 2000). 

Förskollärarna var eniga om att ett flertal ämnen naturligt kommer in i utomhusmiljön. Enligt 

Hedberg (2004) rör det sig inte enbart om att flytta ut matematikaktiviteterna. Det syfte som 
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övningen ska ha måste vara klart och utomhusmiljön måste ses som en central del i arbetet i 

verksamheten. Doverborg & Pramling (2007) understryker att matematiken finns överallt i 

utomhusmiljön. Matematiken konkretiseras på en mängd olika sätt i naturmiljön. Uterummet 

innehar även en mångfald av material som på ett matematiskt sätt kan tas i användning av 

barnen. Stenar och kottar kan sorteras efter färger och former och träden kan mätas. Genom 

att dra nytta av närmiljön blir matematiken en del av vardagen (Doverborg & Pramling 2007). 

Matematiken var det som de tre förskollärarna ansåg komma in mest naturligt. 

Respondenterna beskrev att matematiken är med hela tiden och det är inget de kan komma 

ifrån. En av förskollärarna berättade att matematiken kommer in naturligt i såväl planerade 

som i oplanerade situationer. Matematiken finns med i byggandet av kojor, i planterandet av 

växter och grönsaker, i leken på förskolans gård, i skogen och vid olika experiment. Molander 

m.fl. (2008) nämner att utomhusmiljön bidrar till att barnen kan tillämpa sig flera 

matematiska begrepp. För den skull är det viktigt att förskolans lärare tar tillvara på alla de 

situationer som kan uppstå vid barnens utomhusvistelse (Molander m.fl. 2008).  

Två förskollärare belyste att barnets språkliga utveckling stimuleras på ett helt annat sätt i 

utomhusmiljön. Berg (2008) beskriver att barnets språkutveckling och sociala samspel ökar i 

utomhusmiljön. Utomhusmiljön ger bidrag till att barnet får det lättare att beskriva och 

uttrycka något inför andra. Det kan bli enklare för barnet att förstå, då de kan dra jämförelser i 

naturen. Respondenterna klargjorde att språket är med hela tiden i leken, aktiviteter och 

undersökandet i utomhusmiljön. Barnen för hela tiden resonemang och diskuterar, då det sker 

ett samspel mellan barnen (Berg 2008). En av de intervjuade drog ett exempel om att barnen 

brukar diskutera kring vilka grenar som passar vid kojbyggandet i skogen. På så vis kommer 

matematiken in, men även språket som finns med hela tiden i såväl planerade som oplanerade 

kontexter.   

5.4 Möjligheter kring användandet av utomhusmiljön 

Förskollärarna var överens om att det fanns en majoritet möjligheter med användningen av 

utomhusmiljön i verksamheterna, än vad det fanns hinder. Möjligheterna som togs upp med 

utomhusmiljöns användning i förskolan var barnets rörelsemöjlighet, samspel och 

språkutveckling och möjligheten att kunna omsätta läroplansmålen i utomhusmiljön. 

Ytterligare en möjlighet var att med tanke på de stora barngrupperna ger utomhusmiljön en 

godare möjlighet för dessa stora barngrupper. En av förskollärarna ansåg att strävansmålen 

från förskolans läroplan kommer in mer naturligt i utomhusmiljön. Enligt Granberg (2000) 

går ett flertal av strävansmålen från Läroplanen för förskolan att omsättas i utomhusmiljön. 

Främst är miljö – och naturvårdsfrågor, men även att barnen ska ges möjligheter till att 

tillämpa sig ett ekologiskt förhållningssätt och att de ska förstå sin delaktighet i naturens 

kretslopp (Granberg 2000).   

Rörelsen som barnen kan ges i utomhussammanhang belyser samtliga förskollärare som en 

möjlighet. Enligt Grinberg & Langlo Jagøien (2000) bidrar utomhusmiljön med både 

stimulans till både fysisk aktivitet och rörelse. Naturens marker ger bidrag till att barnet både 

kan klättra, balansera och det goda utrymmet för barnet att kunna springa av sig. Att barnet 

får vara fysiskt aktiv och röra på sig gynnar såväl koncentrationsförmågan som 

inlärningsförmågan (Grindberg & Langlo Jagøien 2000).  

5.5 Hinder kring användandet av utomhusmiljön 

Även om möjligheterna med det utomhuspedagogiska arbetssättet är stora, var samtliga 

förskollärare medvetna om att det både finns och kan uppkomma hinder i 

utomhuskontexterna. En av förskollärarna berättade att det är viktigt att dem försöker 
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övervinna dessa uppkomna hinder och att de inte fastnar i dessa. De hinder som förskollärarna 

tog upp var av praktisk karaktär, som schemasvårigheter, otillräckligt med vagnar, för stora 

barngrupper, kläder och väder. Skogens förskollärare berättade att vagnarna var ett hinder för 

att besöka den närliggande skogen. Enligt Granberg (2002) bör förskollärare undvika vagnar 

på promenader till skogen. Det finns mycket som barnen kan hämta in under dessa 

promenader. Det som ska vara syftet med promenader till den närliggande skogen, är vilka 

upplevelser som barnet får under promenaden. Syftet är då inte att komma fram till ett mål. 

De minsta barnen har ett stort behov av att få röra på sig, om de får sitta i vagnar blir barnen 

passiva (Granberg 2002).  

Ericsson (2004) tar upp eventuella hinder och svårigheter som förskollärare kan möta vid 

användandet av utomhusmiljön som en lärandearena i verksamheten. När förskollärare ska 

arbeta i utomhusmiljön tillsammans med barngruppen kräver det en utomhusvana hos barnen. 

Om barnet har en ovana av att vistas utomhus kan detta skapa en otrygghet för barnet 

(Ericsson 2004). Att barn kan ha en ovana av att vistas utomhus eller den otryggheten som 

författaren tar upp är inget som någon av de intervjuade belyste vid samtalen. Öhman (2011) 

tar upp ett ytterligare hinder som kan uppstå. Ett barn kan känna en olust inför stökiga och 

smutsiga miljöer och att barnet kan få hantera organiskt material. Forskaren tar därtill upp 

vilket val av platser som görs för aktiviteter i uterummet. Om ett barn får komma tillbaka till 

samma plats regelbundet, finns en risk att barnet tappar både intresset och nyfikenheten även 

om ett återkommande till platsen gynnar såväl tryggheten som lärandet. En ny plats kan skapa 

spänning för barnen, men en ny plats kan likaså skapa en otrygghet (Öhman 2011). Det här 

som forskaren diskuterar var inte heller det något som togs upp av de intervjuade 

förskollärarna.  
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6. Diskussion 

I slutkapitlet kommer en diskussion framföras kring det resultat som har framkommit i 

studien. Under metoddiskussionen kommer en kritisk granskning av valet av metod att 

framföras. Avslutningsvis förs en kortare slutdiskussion och förslag till fortsatt forskning ges.  

6.1 Resultatdiskussion  

Den här studien har som syfte att ta reda på hur några förskollärare anser att de kan använda 

sig av utomhuspedagogik i sitt arbetssätt och hur utomhusmiljön kan användas i 

verksamheten för barns utveckling och lärande. Utifrån de genomförda intervjuerna framkom 

det att förskollärarna hade liknande tankar kring utomhuspedagogiken som arbetssätt i 

verksamheten. Det som skilde förskolorna åt var vilken plats utomhuspedagogiken fick i 

verksamheten. Trollets förskola är en utomhusförskola där verksamheten är lagd utomhus 

större delen av dagen, då de arbetar efter en så kallad ur – och skurpedagogik. Kottens 

förskola har utomhuspedagogiken som profilering, då en avdelning är en utomhusavdelning 

som även de är utomhus större delen av dagen. Skogens förskola hade däremot ingen 

utomhusprofilering, men som använder benämnd pedagogik vid olika tillfällen i sin 

verksamhet.  

6.1.1 Det utomhuspedagogiska arbetssättet  

Tankarna som förskollärarna hade var att utomhuspedagogiken är komplementär till 

inomhusvistelsen och det lärande som sker där. De var eniga om att det går att genomföra 

aktiviteter i stor omfattning i barnets närmiljö utomhus, men dock inte allt. En del av 

aktiviteterna var förskollärarna eniga om är mer lämpliga att genomföra inomhus. 

Förskollärarna var samstämmiga om att det finns mycket material i utomhusmiljön och det är 

där som barnen kan göra upptäckter, experimentera och utforska tillsammans med varandra.  

Utifrån analysen av resultatet kan jag uppfatta att de intervjuade förskollärarna ser 

utomhuspedagogiken som ett hjälpmedel i verksamheten och att den benämnda pedagogiken 

ger ett upplevelsebaserat lärande. Det är i utomhusmiljön som barnen kan få uppleva olika 

fenomen. Dessa kunskaper som naturligt kommer in vid utomhusvistelsen kan inte befästas 

naturenligt om barnen får saker berättat för sig eller om de sitter vid en bok, en så kallad 

förstahandserfarenhet. Enligt Dahlgren (2007) är utomhuspedagogiken både en plats och ett 

innehåll för barns lärande. Det som karakteriserar den nämnda pedagogiken är att den är en 

form av att lära ut. Inom pedagogiken rekonstrueras relationen mellan känslan och tanken, 

mellan identitet och platsen, samt relationen mellan kunskapens olika delar. Det som utmärker 

utomhuspedagogiken är den ständiga växlingen mellan den bokliga bildningen och den 

sinnliga erfarenheten (Dahlgren 2007).  

6.1.2 Utomhusmiljöns användning i verksamheterna 

Det framkom under resultatet att samtliga förskollärare använder förskolans gård till en stor 

del i verksamheterna. En av förskolorna använder den närliggande skogen och andra 

naturområden mer tillsammans med barngruppen, än vad de andra förskolorna gör. 

Förskolans gård innehar ofta en mängd möjligheter för att stimulera barns utveckling och 

lärande, men att ibland gå iväg med barngruppen till andra miljöer bidrar även det till 

stimuleringen av utvecklingen och lärandet. Dahlgren & Szczepanski (2007) understryker 

vikten av utomhusmiljöns bidragande till inlärning. För barn blir inlärningsmiljöerna både 

förskolegården, men därtill parker, sjöar, natur – och kulturlandskap (Dahlgren & 

Szczepanski 2007). Det är relevant att reflektera kring att alla miljöer ser olika ut på olika 
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ställen. Hur ser det ut vid sjön? Vad lever där? Hur ser det ut på en äng? På så vis kan man 

säga att olika miljöer ger bidrag till barnets lärande och utveckling.  

6.1.3 Hur förskollärarna anser att utomhusmiljön kan stimulera barnets lärande och 

utveckling 

Samtliga förskollärare var eniga om att utomhusmiljön stimulerar såväl barnets lärande som 

utveckling. Förskollärarna pekade på den direkta erfarenheten barnen får i utomhusmiljön, 

vilket i sin tur frambringar en grund för lärandet och utvecklingen. De pekade på den direkta 

erfarenheten barnen får i utomhusmiljön. Ett exempel Skogens förskollärare tog upp var 

planteringen. Det blir konkret för barnen att se förloppet mellan frö och planta när de själva 

får plantera. De får även använda sin kropp och sina sinnen vid utomhusvistelsen. De får 

känna, smaka, lukta, se och höra i de autentiska sammanhangen.  

Förskollärarna nämnde att det är den grovmotoriska – och den språkliga utvecklingen som 

barnen kan tillämpa i utomhusmiljön. Samtliga förskollärare redogjorde för att grovmotoriken 

främjas när barnen får vistas i naturmiljöer, då de där får möjligheter till att springa, krypa, 

hoppa och balansera på ett helt annat sätt än vad de erbjuds inomhus. Dessutom är underlaget 

i utomhusmiljön kuperad, vilket främjar grovmotoriken hos de mindre barnen. Att det sker ett 

socialt samspel hos barnen på ett helt annat sätt utomhus är konstaterat, då barnen ges 

tillfällen att kunna forska tillsammans. 

6.1.4 Möjligheter med användningen av utomhusmiljön 

De intervjuade förskollärarna var samstämmiga med att det fanns övervägande möjligheter i 

utomhusmiljön. Det som Kottens förskollärare tog upp var att de strävansmål som står 

formulerade i Läroplanen för förskolan, kommer in mer naturligt i utomhusmiljön. Det 

naturvetenskapliga kommer in genom att barnen får plantera och experimentera med vatten, 

tekniken kommer in genom att få bygga och konstruera i de utformade rummen på förskolans 

gård eller i den närliggande skogen. Att matematiken kommer in naturligt i den dagliga 

verksamheten utomhus belystes mest av de intervjuade. Matematiken finns med hela tiden 

och det är på så vis viktigt att det synliggörs för barnen. Det jag anser är viktigt i frågan om 

matematiken i utomhusmiljön är då att förskollärarna synliggör för barnen att det är 

matematik som pågår, så att det enbart inte blir en fråga om att sortera.  

Respondenterna tog därtill upp att det sker ett helt annat socialt samspel i uterummet, än vad 

det gör inomhus. I det konkreta finner barnen mycket intressant att utforska och de gör det 

gärna tillsammans. Är det två barn som utforskar ett fenomen kan fler barn bli nyfikna, då de 

sedan kan delta i processen. Att det sker ett socialt samspel utomhus är konstaterat. Som 

Pramling & Samuelsson & Sheridan (2006) tog upp utvecklas den sociala färdigheten hos 

barnen när de samarbetar.  

Jag finner det intressant att samtliga förskollärare var eniga om de möjligheter som 

utomhusmiljön erbjuder. Förskollärarna är därmed samstämmiga med det som både 

litteraturen och forskningen visar. Det är därför viktigt att reflektera kring att samtliga är 

utbildade inom utomhuspedagogik.  
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6.1.5 Hinder med användningen av utomhusmiljön 

Innan intervjuerna skulle äga rum antog jag att förskollärarna skulle besvara eventuella hinder 

med användandet av utomhusmiljön, med att barn inte alltid har ett intresse av att vistas i 

naturmiljöer eller att barn inte möjligen har erfarenheter hemifrån att visats mycket utomhus. 

De tankar jag själv hade om eventuella hinder och svårigheter var även något som forskning 

och litteratur pekade på. Ericsson (2004) påpekar att barnet kan uppleva en otrygghet när det 

vistas i obekanta miljöer eller om barnet inte innehar en vana med att befinna sig i naturen. 

Det var dock inte något som förskollärarna tog upp under intervjuerna. De hinder som 

förskollärarna diskuterade var mer av praktisk karaktär.  

Som jag tidigare har redovisat var det som skilde förskolorna åt, var hur mycket 

utomhusmiljön togs i användning i verksamheterna. Kottens förskola var den förskola som 

nyttjade den närliggande skogen mer i sin verksamhet än vad de andra förskolorna gjorde. 

Enligt Trollets och Skogens förskola fanns det skäl till att de inte använder närmiljön mer än 

vad de gör i sina verksamheter. Nämnda skäl var bland annat för stora barngrupper, 

otillräckligt med vagnar och att de yngsta barnen inte orkar gå en längre sträcka. 

Förskolläraren på klargjorde dock att vi inte ska fastna i dessa hinder. Om de mindre barnen 

inte orkar gå en längre sträcka, behöver man inte gå så långt eller om barnen upplever det 

tråkigt att promenera går det att göra vägen dit roligare. Vägen dit kan bland annat bestå av 

olika stationer eller att förskollärarna diskuterar med barnen om olika företeelser i naturen. Då 

det är konstaterat att barngrupperna idag blir allt större är det betydande att förskolorna 

använder utomhusmiljön i sina verksamheter. Det går att dela upp barngruppen i mindre 

grupper vid användningen av alla miljöer i och intill förskolorna.  

Att otillräckligt med vagnar stoppar promenader till närmiljöer sa inte behöva vara något 

hinder. Enligt Granberg (2000) bör förskollärare undvika vagnar på promenaderna till olika 

naturmiljöer. Det finns mycket som barnen kan hämta in under dessa promenader. Det som 

ska vara syftet med promenader till de närliggande områdena är inte att komma fram till ett 

mål, utan syftet ska istället ligga på de upplevelser som barnet får under promenaden. De 

minsta barnen har ett stort behov av att få röra sig och om de enbart får sitta i vagnar blir 

barnen istället passiva. Således anser jag att vagnar inte borde vara något hinder vid utflykter 

till närmiljöer, då det väl kan räcka med en kortare sträcka.  

Skogens förskollärare påpekade att det är bara fantasin som kan sätta gränser och att det 

ibland är svårt att finna färdigt material. Jag reflekterade sedan över vad förskolläraren hade 

berättat. Syftet med utomhuspedagogik är att inte ta med material ut, för naturen erbjuder en 

mångfald av material. Som blivande förskollärare anser jag att det är betydelsefullt att vi utgår 

från barnen. Vi ska ta hjälp av barnen och låta de vara med och styra arbetet i verksamheten.  

6.2 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av en hermeneutisk kvalitativ forskningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer i min studie. Jag anser att min valda metod fungerade väl, då jag 

fick material för att kunna dra slutsatser. Det empiriska material som jag har samlat in grundar 

sig i intervjuer. Att jag valde intervjuer i min studie föll mig naturligt, då jag valde att arbeta 

efter en hermeneutisk kvalitativ ansats. Jag ville få reda på några förskollärares uppfattningar 

om ämnet och därför ansåg jag intervjuer var mest lämpliga. Det hade dock varit intressant 

om det hade funnits en möjlighet för mig att observera under dag på respektive förskola. Vid 

en observation hade jag kunnat studera hur utomhusmiljön användes tillsammans med barnen, 

samt hur utomhuspedagogiken tillämpades. Jag hade bland annat kunnat studera om det sker 
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ett mer socialt samspel i utomhusmiljön än vad det gör inomhus och hur utomhusmiljön kan 

bidra med stimulans för barnets utveckling och lärande.  

Jag är medveten om att ifall jag hade reviderat mina frågeställningar inför intervjuerna, hade 

det kunnat innebära ett helt annat resultat. Jag kan kritiskt förhålla mig till min egen 

förkunskap kring forskningsmetodik. Då jag varken hade någon förkunskap eller erfarenheter 

gällande forskningsmetoder, tog detta mycket av min tid. Om ingången hade varit annorlunda 

kan möjligheten finnas att resultatet kunnat bli annan.  

Det kan både haft en positiv och en negativ inverkan på intervjuerna, att jag valde att skicka 

ut intervjuguiden i förväg till respondenterna. Jag valde att göra det på grund av att de 

intervjuade skulle bli mer trygga och att de skulle få möjlighet att sätta sig in i frågorna. Det 

positiva med det ovanstående är att respondenterna fick tid till att reflektera kring frågorna 

och svaren, men negativt i den bemärkelsen att de kunde svarat mindre ärligt om de inte hade 

kunnat sätta sig in i intervjufrågorna. Jag är även här införstådd med att resultatet kunnat se 

annorlunda ut, då svaren mer kan ha varierats. Jag är därtill medveten om att resultatet kan ha 

påverkats genom att det inte fanns någon tidigare koppling till förskolorna eller 

förskollärarna. Det är möjligt att förskollärarna kunde ha svarat på frågeställningarna 

annorlunda om jag hade en anknytning till förskolorna sedan tidigare. 

Mitt resultat kan även ha påverkats genom att jag valde att intervjua förskollärare som arbetar 

på förskolor med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt och att samtliga är har läst 

utomhuspedagogiska kurser vid högskolor. I min studie har det framkommit att förskollärarna 

har samma tankar kring arbetssättet och att förskolorna arbetar på liknande sätt. Det hade varit 

mer intressant att få ta del av olika tolkningar av pedagogiken eller olikheter med hur 

förskolor arbetar utomhuspedagogiskt. Ett förslag på hur jag skulle kunna ha gjort annorlunda 

är att jag kunde intervjua en förskola med utomhusprofilering och en traditionell förskola, för 

att kunna se vilken skillnad det fanns mellan dem.  

6.3 Slutdiskussion  

Mitt syfte med studien var att ta reda på hur några förskollärare anser att de kan använda sig 

av utomhuspedagogik i sitt arbetssätt och hur utomhusmiljön kan användas i verksamheten 

för barns utveckling och lärande. Utifrån mitt syfte med arbetet var mina frågeställningar 

följande: 

 Hur kan utomhusmiljön bidra till barns utveckling och lärande enligt några 

förskollärare? 

 Hur används utomhusmiljön tillsammans med barnen? Möjligheter, hinder? 

 Vilka tankar finns hos förskollärarna kring utomhuspedagogik som arbetssätt i 

förskolan? 

Jag hade som vilja att undersöka hur förskollärare anser att de kan använda sig av 

utomhusmiljön i verksamheten och hur den benämnda miljön kan brukas med barnen. Jag 

ville fånga förskollärarnas tankar kring hur utomhusmiljön kan ge bidrag till barnens 

utveckling och lärande. Det har framkommit att det finns ett växande intresse för 

utomhuspedagogiken som arbetssätt i både förskola och skola. Utomhuspedagogiken är 

komplementär i förskolans verksamhet och det finns en stor omfattning forskning som pekar 

på att pedagogiken är en alternativ pedagogik som kan stimulera barnets utveckling och 

lärande. I Läroplanen för förskolan (2010) understryks det att: ”Verksamheten ska ge utrymme 

för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
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Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö” (Läroplanen för förskolan 2010:7).  

Resultatet av studien visar på att utomhuspedagogiken ses vara ett komplement i 

verksamheten av förskollärarna, som väl kan tillämpas. Utomhusmiljön används på liknande 

sätt i verksamheterna. På två av förskolgårdarna är mindre rum konstruerade där barnens 

intressen och nyfikenhet har utgåtts ifrån. Att förskolornas gårdar används mest är ett tecken 

på smidighetsskäl. Den närliggande miljön används på olika mycket av samtliga förskolor. En 

av förskolorna går mer till den närliggande skogen, än vad de andra gör. Samtliga 

förskollärare var eniga om att det finns övervägande möjligheter än hinder vid användningen 

av utomhusmiljön i verksamheterna. Möjligheterna kunde vara bland annat att strävansmålen 

för förskolans läroplan mer kommer in naturligt i uterummet, till exempel finns matematiken 

med överallt. Hinder som togs upp var bland annat brist på fantasi, otillräckligt med vagnar 

och att en förskola inte hade någon smidig anslutning till skogen. Förskollärarna var 

övertygade om att utomhusmiljön bidrar till att barnens utveckling och lärande stimuleras på 

olika sätt. Den grovmotoriska – och språkutvecklingen stimuleras, att det sker ett socialt 

samspel, att barnet kan använda sig av sinnen i de autentiska sammanhangen är exempel på 

aspekter som styrker att utomhusmiljön påverkar, enligt förskollärarna.   

Under mitt arbete med studien har jag upplevt att det har varit svårt att finna kritisk forskning 

och litteratur kring det utomhuspedagogiska arbetssättet. Den forskning som tidigare har 

bedrivits inom ämnet har visat på vilka goda effekter den här pedagogiken har på barns 

lärande och utveckling, fysiska och psykiska hälsa, det sociala samspelet och arbetet med 

hållbar utveckling. Inte heller de intervjuade förskollärarna ställde sig kritiska till det 

utomhuspedagogiska användandet i förskolans verksamhet. Det har dock framkommit tankar 

hos mig under studiens gång, gällande om utomhuspedagogiken passar alla barn.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

En fortsatt forskning kring utomhuspedagogik som arbetssätt i förskolans verksamhet är 

väsentlig. Det jag kan anse är intressant att ge förslag till den fortsatta forskningen skulle vara 

om utomhuspedagogiken alltid är av godo i förskolans verksamhet. Den litteratur jag har tagit 

användning av i min studie, samt majoriteten av den tidigare forskningen är positivt inställda 

till benämnd pedagogik. Tidigare forskning visar på flera goda aspekter av att vistas i 

utomhusmiljö, både för barns utveckling och lärande, men även ur ett hälsoperspektiv. Hinder 

och svårigheter finns i det utomhuspedagogiska användandet, men ur en kritisk synpunkt är 

utomhuspedagogiken alltid ett bra verktyg? Passar den alla barn? Är det som Ericsson (2004) 

tar upp att tryggheten i utomhusrummet skapas av utomhusvana och utomhusvanan får barnet 

genom att vistas mycket utomhus? (Ericsson 2004). Är det så att den ändå alltid passar alla 

barn? Det skulle vara ett intressant förslag för den framtida forskningen att ta sig an, för att 

kvalitetssäkra förskolans verksamhet.  
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7. Slutord 

I min studie har det framkommit att förskollärarna hade uppfattningar om att 

utomhuspedagogiken är ett komplementärt verktyg att använda sig av i verksamheten. 

Utomhusmiljön intill förskolorna kan användas på flera sätt och flera av strävansmålen från 

förskolans läroplan kommer in på ett naturligt sätt. 

Utomhuspedagogisk forskning och litteratur pekar på de väldiga möjligheterna som verktyget 

innehar. Det var således svårt att finna svårigheter och hinder med användningen av 

pedagogiken. Liksom forskningen var de intervjuade förskollärarna eniga om att 

utomhuspedagogiken innebär möjligheter. De hinder som togs upp under samtalen var av mer 

praktisk karaktär.  

Min förhoppning med mitt examensarbete är att den kan ses som en tillgång för förskollärare 

gällande det utomhuspedagogiska arbetet. Jag har själv fått en fördjupad förståelse gällande 

utomhuspedagogiken som arbetssätt i förskolan och på så vis vill jag även att min studie kan 

ses som en tillgång till andra verksamma lärare i förskolan. 
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Bilaga A 

 
Informationsbrev till förskollärare på …. förskola. 

Mitt namn är Sandra Dahl och jag läser allmänna utbildningsområdet 6 

"Examensarbete - allmändidaktisk/utbildningsvetenskaplig inriktning" på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver nu på mitt examensarbete som handlar 

om Utomhuspedagogik i förskolan. Jag vill genom mitt arbete försöka ta reda på 

hur förskolor arbetar kring utomhuspedagogiken och vilka tankar de har, samt 

vad det kan finnas för möjligheter och hinder kring följande.  

Jag kommer att utgå från forskningsetiska principer. Dels informationskravet, då 

jag nu tilldelar er information om min forskningsuppgifts syfte och vilka villkor 

som gäller för ert deltagande. Deltagandet är helt frivilligt och svaren utifrån 

intervjun kommer endast att användas i min forskning. Dels samtyckeskravet, då 

deltagare har själva rätten att bestämma över sin medverkan. De som medverkar 

i en undersökning ska självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

de ska delta. Dels konfidentialitetskravet som innebär att behöriga inte kommer 

att kunna ta del av uppgifterna som lämnats i min undersökning. Alla förskolor, 

kommuner och namn kommer att avskrivas i rapporten för att de inte ska kunna 

identifieras av utomstående. Samt nyttjandekravet som innebär att uppgifter om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Uppgifter som är 

insamlade för forskningsändamål får användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk och andra icke-vetenskapliga syften.  

 

Tack för er medverkan! 

Har ni frågor eller funderingar kontakta mig gärna via telefon/ och eller e-post: 

Sandra Dahl 

0**-******* 

*******@***.student.se 
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Bilaga B 

 

Intervjuguide 

 
Intervjufrågor till förskollärare kring utomhuspedagogik. 

 Berätta gärna lite om dig själv.  

 

 Berätta lite om förskolan. Hur många avdelningar, etc.  

 

 Vad har du för utbildning? Finns någon utbildning inom utomhuspedagogik? 

Erfarenheter? 

 

 Vilka tankar har du/ni av utomhuspedagogik? Vad innebär det för dig/er? 

 

 Hur använder ni/er förskola av utomhusmiljön tillsammans med barnen? 

 

 Hur arbetar ni med utomhuspedagogik?  

 

 

 Vilka möjligheter kring följande anser du finns? 

 

 Hinder? 

 

 

 Hur anser du att utomhusmiljön kan bidra till barns utveckling och lärande? 

 


