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Sammanfattning 
Inledning 
Den här studien handlar om utomhuspedagogik på förskolans gård kopplat till läroplanen. Vi 

är nyfikna på om förskolans gård används till planerade aktiviteter eller om barnen endast 

leker fritt på gården. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal förskollärare uppfattar kring begreppet 

utomhuspedagogik, samt om och hur de använder planerade aktiviteter på förskolans gård för 

att uppfylla läroplanens mål. Studiens frågeställningar är vad innebär begreppet 

utomhuspedagogik för förskollärarna utifrån ett lärandeperspektiv? Vilka kunskaper och 

färdigheter kan barn utveckla genom utomhuspedagogik, enligt förskollärarna? Vad har 

förskollärarna för förhållningssätt till utomhuspedagogik på gården? 

 

Metod 

Till den här studien har vi valt att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer med sex förskollärare. Det här gjordes för att få reda på förskollärarnas erfarenheter 

och uppfattningar om utomhuspedagogik utifrån ett lärandeperspektiv. 

 

Resultat 

Studiens resultat visar att de sex förskollärarna anser att det inte är någon skillnad på inom- 

och utomhuspedagogik. Den enda skillnaden som framkom var att barnen får mer utrymme 

och plats ute på förskolans gård. Genom att vara ute får barnen använda sig av alla sina sinnen 

och sin kropp. Ute på förskolans gård kan barnen utveckla olika kunskaper och färdigheter 

relaterat till läroplanens mål. Det som framgår i resultatet är att barnen får utöva olika 

ämneskunskaper, socialt samspel och motoriska färdigheter. Något som påverkar utevistelsen 

på gården är förskollärarnas förhållningssätt och hur de ser på utomhuspedagogik på gården. 

Är förskollärarna positiva och har bra kläder kommer utevistelsen att ha annan betydelse för 

både vuxna och barn. 
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INLEDNING 
Det centrala ämnet för den här studien är utomhuspedagogik och barns lärande. Enligt 

Ohlsson (2015) missar många förskollärare att utnyttja utomhustillfället för att nå upp till 

målen i förskolans läroplan. De går ofta ut för att barnen leker bra utomhus och för att de 

flesta barn mår bra av att vara ute. Genom att anta ett utomhuspedagogiskt perspektiv kan 

utevistelsen bli en metod som hjälper till att uppfylla läroplanens mål och riktlinjer. 

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) betonas att lärandet ska ske både inomhus och 

utomhus. Det beskrivs även att utomhusvistelsen bör ge barnen en möjlighet till att prova på 

aktiviteter i både planerad miljö och naturmiljö. Med de här strävansmålen i åtanke blir vi 

nyfikna på om förskollärarna följer läroplanen ute på gården, och i så fall på vilket sätt. 

 

Till skillnad från Ohlsson (2015) har vi valt att avgränsa vår studie till endast förskolans 

utegård. Vi vill få reda på om förskollärare tar hjälp av förskolans utegård för att uppnå mål ur 

läroplanen och i så fall hur det görs. Vi är nyfikna på att undersöka de planerade aktiviteterna 

utifrån ett lärandesyfte och inte den fria leken ute på gården. Studien kommer att beröra alla 

åldrar i förskolan. Den kommer även att genomföras på förskolor där det inte finns någon 

inriktning mot utomhuspedagogik. 

 

På förskolans utegård är vår uppfattning att barnen oftast får leka fritt. Där förekommer sällan 

någon planerad aktivitet. Därför är vi både nyfikna och intresserade av utomhuspedagogiken 

på förskolans utegård för att uppfylla läroplanens mål. Vår uppfattning är att gården används 

för att barnen ska få springa av sig när det blir för stökigt och för hög ljudnivå inomhus. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal förskollärare uppfattar begreppet 

utomhuspedagogik, samt om och hur de använder planerade aktiviter på förskolans utegård 

för att uppfylla läroplanens mål. 

Frågeställningar 

 Vad innebär begreppet utomhuspedagogik för förskollärarna utifrån ett 

lärandeperspektiv? 

 Vilka kunskaper och färdigheter kan barnen utveckla genom utomhuspedagogik, 

enligt förskollärarna? 

 Vad har förskollärarna för förhållningssätt till utomhuspedagogik på gården? 
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BAKGRUND 
Då vårt syfte är att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring utomhuspedagogik på 

gården har vi valt att ta med forskning. Forskningen behandlar definitionen av 

utomhuspedagogik, hur förskolans gård ser ut samt hur den används, barns kunskaper och 

färdigheter utifrån styrdokument och förskollärarens förhållningssätt. 

Definition av begreppet utomhuspedagogik 

Szczepanski (2012) betonar att begreppet utomhuspedagogik innebär att lärandet flyttas ut till 

naturmiljön. Med hjälp av utomhuspedagogiken får alla sinnen användas tillsammans med de 

teoretiska kunskaperna. Lärandemiljön utomhus är något som alltid finns tillgänglig för 

barnen. Enligt Granberg (2000) ges barnen större utrymme och plats i utemiljön. Tack vare de 

stora utrymmena som barnen får utomhus, får barnen möjlighet att utvecklas i sin egen takt. 

Både Szczepanski (2012) och Brügge och Szczepanski (2011) talar om ett komplement till 

den vanliga pedagogiken då lärandet oftast sker inom fyra väggar.  Det här komplementet 

kallas utomhuspedagogik, som bör vara en naturlig del i undervisningen. Enligt Szczepanski 

(2007) måste väggen mellan inom- och utomhuspedagogiken tas ner. Förskollärarna får inte 

vara rädda för att ta med både saker inifrån och ut och utifrån och in. Inomhus och 

utomhuspedagogiken bör inte arbetas mot varandra, utan ses som ett komplement till 

varandra. Brügge, Glantz och Svenning (2011) menar att utomhuspedagogik inte handlar om 

att undervisningen alltid bör ske utomhus. Istället kan utevistelsen ses som ett bra 

komplement till inomhuslärandet, där barnen får möjlighet att utforska och få andra kunskaper 

utanför inomhusmiljön. 

 

Brügge och Szczepanski (2011) anser att utomhuspedagogiken syftar till den direkta 

upplevelsen. Genom upplevelsen ges barnen möjlighet att förstå med hela kroppen samt 

reflektera över vad barnen har lärt och känt. Det här skapar en förståelse vilket ökar 

motivationen till ett lärande. Vidare berättar Shyu och Chou (2015) att barnen har lätt för att 

koncentrera sig när det görs aktiviteter utomhus. Medan Änggård (2012) betonar i sin studie 

att barnen påverkas av alla olika intryck som finns i naturmiljön. Det är lätt att barnens 

uppmärksamhet försvinner från förskollärarna. 

Förskolans gård 

Mårtensson (2004) anser att förskolan behöver en gård som barnen känner sig trygga med. 

Gårdsmiljön bör vara intressant och ge utrymme för lek och aktivitet. Författaren förklarar att 

det är viktigt att förskollärarna planerar gården och gör miljön meningsfull för barnens 

lärande. Shyu och Chou (2015) menar att utomhusgården är en förlängd arm av 

inomhuslärandet. Utomhusgården är en miljö där barnen kan bekanta sig med naturen och 

världen som omger dem. Det finns ingen miljö som inte är användbar, utan alla platser kan 

användas i ett lärande syfte. Enligt Brügge, Glantz och Svenning (2011) planeras, arrangeras 

och organiseras aktiviteter utifrån vilket syfte förskollärarna har. Utemiljön kan bli ett 

värdefullt ställe där olika aktiviteter genomförs. I utemiljön finns det möjligheter att arbeta 

med olika ämnen eller specifika teman. Det finns även oändligt med möjligheter till att arbeta 

med alla olika ämnen. Exempelvis går det att konkret koppla uppgifter inom matematik och 

språk till utomhusmiljön. Det är inte alltid en fördel att vara ute, men det finns en möjlighet 

att kunna kombinera utomhuspedagogiken. Det här är något som Granberg (2000) styrker då 

förskolans gård kan ses som en levande kunskap till alla olika ämnen. Änggård (2012) utförde 

en etnografisk studie på en ur och skur förskola. Syftet med studien var att få reda på hur 

pedagogerna använder förskolans naturmiljö för barnens lärandetillfällen. Resultatet av 

studien visade att pedagogerna uppmuntrade barnen till vad gården har att erbjuda. Det här för 
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att visa barnen de olika lekmiljöer som finns att välja mellan. I naturmiljön får barnen göra 

planerade aktiviteter samt leka fritt. Naturmiljön leder till att barnen känner en viss frihet. 

Barnen får hela tiden använda alla sina sinnen när de vistas i sin utemiljö. 

 

Enligt Brügge, Glantz och Svenning (2011) kan både vuxna och barn blir mindre sjuka genom 

att vara ute mer på förskolans gård. Det kan även leda till att barnens samarbete blir bättre 

samt att barnen kan stärkas som en grupp. Vidare betonar Brügge och Szczepanski (2011)  att 

det ställts andra krav i utemiljön än inomhus. Genom att bedriva utomhuspedagogik får 

barnen möjlighet att träna på samarbete och utveckla sin sociala kompetens. Utomhusmiljön 

bjuder på andra utmaningar som kan leda till ett samarbete som inomhusmiljön inte kan 

erbjuda i samma grad. 

 

Mårtensson (2004) förklarar att förskolans gård är en viktig del av barnens uppväxt, men att 

det saknas ett intresse för förskollärarna att använda samt utveckla gården. Det här är något 

som Skolinspektionen (2012) betonar då många förskolors gårdar är tråkiga och oinspirerande 

ur ett lärandeperspektiv. De flesta förskolor ser på utevistelsen som ett tillfälle för att få frisk 

luft och att barnen kan få träna sin motorik. Det här är en del av förskolans uppdrag, men 

utifrån förskollärarens perspektiv sker det ofta oreflekterat. De möjligheter som förskolans 

gårdar besitter utnyttjas inte av förskollärarna till ett lärandeperspektiv. Många förskolor 

saknar en pedagogisk tanke med det dagliga lärandet ute på gården. En del förskolor har gett 

upp tanken på att göra utegården mer anpassad till ett lärandeperspektiv. 

Kunskaper och färdigheter utifrån styrdokument 

I Lpfö 98 (rev. 2016) betonas att barnen ska ha möjlighet att leka och lära både inomhus och 

utomhus. Utomhusvistelsen bör ge barnen möjlighet att prova på aktiviteter i både planerad 

miljö och naturmiljö. Vidare beskrivs det att förskolan ska erbjuda en miljö som inspirerar, 

utmanar och lockar till aktivitet och lek samtidigt som den är inbjudande, öppen och trygg. I 

Skollagen (SFS 2010:800) står det att barnen ska ha en god miljö med material som har ett 

syfte med lärandet. Enligt Lpfö 98 (rev. 2016) är kunskap inget tydligt begrepp. Det 

uppkommer i olika former som exempelvis genom fakta, förståelse och färdighet. Det här 

samspelar med varandra. Barnen tar till sig kunskap genom utforskande, skapande och det 

sociala samspelet, samt genom iakttagelse, samtal och reflektion. 

Förskollärarens förhållningssätt  

Brügge och Szczepanski (2011) beskriver hur en förskollärare bör vara. Förskolläraren bör 

vara medupptäckande som innebär att väcka nyfikenhet och intresse hos barnen. 

Förskolläraren är på samma nivå som barnen, upptäcker saker tillsammans samt söker upp ny 

kunskap om upptäckten. Genom att koppla barnens upplevelse till inlärning skapas det en 

kunskap som håller länge. Förskolläraren bör reflektera tillsammans med barnen över vad 

som upplevts. 

 

Enligt Brügge och Szczepanski (2011) behöver förskolläraren inte kunna allt om naturen. Det 

viktigaste är att ha en positiv inställning då det smittar av sig till barnen. Genom att anpassa 

aktiviteten efter barnen och deras nivå kan det leda till att barnen lättare finner intresse för 

utomhuspedagogiken. Om förskolläraren känner en viss okunskap kring utomhuspedagogik 

bör det inte hindra förskolläraren från att gå ut med barnen och upptäcka tillsammans. Genom 

att omvandla okunskapen till en nyfikenhet kan det leda till att förskolläraren vill gå ut 

tillsammans med barnen och lära sig något nytt varje gång. 
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Brügge och Szczepanski (2011) betonar att det är viktigt att barnen får en positiv upplevelse 

av uteviselsen och det är förskollärarens uppgift att ge möjlighet för det. Brügge, Glantz och 

Svenning (2011) förklarar att det inte alltid är det enklaste att använda sig av förskolan gård. 

För det första är det viktigt att alla på förskolan ser de möjligheter som finns med att vara ute 

på förskolans gård. Det är många som först ser alla problem och svårigheter som finns med att 

vara ute. Förskolläraren lär sig inte att vara ute om de bara sitter inne och titta ut genom 

fönstret. Genom att praktiskt visa för barnen att med rätt kläder och utrustning kan det vara 

roligt att vara ute även om det är kyligt. Enligt Brügge och Szczepanski (2011) är en viktig 

förutsättning för att utomhusvistelsen ska bli bra är att ha på sig bra kläder. Har både barn och 

vuxna klätt sig efter väder blir det möjligt att börja upptäcka och se sig omkring i naturen Det 

här är något som Brügge, Glantz och Svenning (2011) styrker då de menar att barnen måste 

vara varma och torra för att aktiviteten som förskolläraren planerat ska bli rolig och lärorik. 

Granberg (2000) i sin tur menar att vädret är en stor faktor som påverkar förskollärarnas 

beslut om att gå ut. Dåligt väder leder ofta till att förskollärarna väljer att stanna inne istället. 

Barnen däremot bryr sig inte om vad det är för väder ute, utan uppskattar utevistelsen oavsett 

om solen skiner eller om regnet öser ner. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Då vårt syfte handlar om att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring utomhuspedagogik 

har vi valt två betydelsefulla personer inom det här området, John Dewey och Jean-Jacques 

Rousseau. Något som Dewey och Rousseau har gemensamt är att båda anser att det är viktigt 

att barnen lär sig genom att göra saker. För att få möjlighet till någon form av lärande behöver 

barnen själva få pröva på olika lösningar. En annan likhet mellan dem är att de båda utgår 

ifrån individen och dess intresse. En skillnad som finns mellan Dewey och Rousseau är att 

Dewey har fokus på att göra praktiska saker oavsett vilken miljö barnen befinner sig i. 

Rousseau har sin pedagogik i en mer naturinriktad miljö. 

 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk pedagog och filosof. Dewey förespråkar att 

barnen ska ges möjlighet till att aktivt få experimentera och pröva på för att få tillfälle till ett 

lärande. Barnen ges möjlighet att uppleva saker och reflektera över vad de har gjort. 

Utgångspunkten är individens intresse och aktivitet, som leder till ett målinriktat arbete där 

förskollärarna får möjlighet att aktivt stimulera, utvidga och fördjupa barnens utveckling. 

Dewey har format begreppen intelligent action och learning by doing där tanke och handling 

bör ses som ett. Det här handlar om att människan ska leva som den lär och samtidigt 

reflektera över varför den gör som den gör. Teori och praktik är inte motsatser till varandra, 

utan snarare varandras förutsättningar. Detta leder till att inget av begreppen teori och praktik 

kan värderas högre än den andra. Det är svårt att arbeta med endast teori eller praktik på 

grund av att de båda hänger samman (Dewey, 2004). 

 

Dewey menar att det är förskolärarnas uppgift att planera och vägleda barnen genom en 

ombytlig miljö. Det här samspelet skapas mellan utbildning, som innebär förskollärarnas 

vägledning, barnens erfarenheter och omgivningen, den ombytliga miljön. Det leder i sin tur 

till ny kunskap. I den här processen växer kunskapen fram genom att barnen aktivt hanterar, 

experimenterar och även observerar omgivingen runt omkring dem (Dewey, 2004). 

 

När det handlar om naturvetenskap anser Dewey (2004) att de vuxna bör använda den 

erfarenhet och kunskap som barnen är intresserade av just nu. Genom att ta tillvara på barnens 

intresse här och nu kan det bli en bra metod för att få ut barnen i dess omgivande värld. 

Dewey lägger vikten vid de vardagliga redskapen när det kommer till naturvetenskap. Det 

innebär att skapa en förståelse för våra erfarenheter kopplat till vardagen och naturen. Den här 

modellen hjälper oss att tänka hur vi ska använda våra erfarenheter till att leda oss framåt i 

utvecklingen. Om förskollärarna ser de möjligheter som finns hos barnens erfarenheter och 

använder dem som underlag till olika aktiviteter, skapas den naturvetenskapliga modellen. 

Med hjälp av den här modellen blir det givande och lärorikt för barnen. 

 

Dewey (2004) förklarar att förskollärarna bör se lärandet som en pågående process av de nya 

erfarenheter som kommer att skapas. De nya erfarenheter som bildas bör sedan bli en 

drivkraft hos förskollärarna till att vilja arbeta mer och se barnens utveckling. Förskollärarnas 

förhållningssätt påverkar hur barnen ser på de nya erfarenheterna. 

 

Brügge och Szczepanski (2011) beskriver Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) som en 

betydelsefull person inom utomhuspedagogiken. Rousseau (1977) använder ett begrepp som 

kallas för naturtillstånd. Med det menar han att naturen skiljer sig från hur det faktiskt är i 

verkligenheten och inte bara hur det verkar vara. Barnen behöver pröva att göra saker och inte 

bara sitta och lyssna, vilket innebär att barnen först själva ska få göra det konkret för att bilda 

sig en uppfattning av vad de lär sig. Det viktigaste i Rousseaus pedagogik är jaget och 

erfarenheten. När barnen utgår från sina egna erfarenheter hittar barnen nya erfarenheter som 
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leder till att barnen får möjlighet till att gradvis lära sig nya saker. Utgångspunkten är alltid 

det som barnen är intresserad av. Rousseau (1977) ansåg att varje människa varken föds till 

ond eller god. Tillbaka till naturen var ett begrepp som Rousseau myntade. Det innebär att 

naturen var en källa till kunskap och fostran där barnen ska ses som fria och självständiga. 

Han ville locka fram det naturliga hos varje barn. 

 

Rousseau (1977) betonar att människor lär sig genom sina sinnen. Människans förstalärare är 

dess egna händer, fötter och ögon. På det här sättet lär sig människan bäst då de faktiskt själva 

får utföra det praktiskt. Skulle någon annan utföra det åt oss, eller istället läsa det i böcker, 

skulle vi lära oss om andras förnuft och inte vårt egna. Genom att läsa böcker lär vi oss vad 

författaren har lärt sig, men vi själva har inte lärt oss något av det. Människan lär sig först när 

den själv har utfört det. Rousseau menar att vi måste få använda våra sinnen för att befästa 

kunskapen. Genom att endast läsa lär vi oss ingenting om det vi läser, utan uppfattar endast 

orden. Människan hinner inte tänka på ordens betydelse då den är upptagen med att bara läsa. 

Vi lär oss av det, men vi vet inte vad vi har lärt oss om vi inte själva får göra det praktiskt. 
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METOD 
I det här avsnittet redovisas vald metod, urval och genomförande. Därefter kommer de etiska 

principerna som tagit hänsyn till följt av studiens tillförlitlighet. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning av hur analysen av det insamlade materialet har gått tillväga. 

Val av metod 

Den här studien är baserad på kvalitativ metod eftersom intresset riktas mot förskollärares 

uppfattningar om utomhuspedagogik. Enligt Bryman (2011) handlar kvalitativ metod om att 

använda ord vid insamling och analys av data. Med hjälp av den här metoden kan forskaren få 

breda och utförliga svar. Stukát (2011) betonar att forskaren kan genom kvalitativ forskning 

ofta tolka och förstå det resultat som framkommit. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att 

med hjälp av en kvalitativ metod finns det möjlighet att ändra forskningsdesignen efter vilket 

resultatet blir efter arbetets gång. 

 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är det en fördel att använda intervjuer då 

forskaren får en helhetsbild över det undersökta området. Forskaren får en inblick i olika 

kunskaper och i vissa fall även respondentens personliga uppfattningar om så önskas. Något 

som är viktigt att ha med i bakhuvudet är att intervjuer inte säger allt. Men görs det på ett 

tydligt sätt kan forskaren få fram viktig data. Valet av metod föll därför på intervju då vi ville 

veta förskollärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik utifrån ett lärandeperspektiv. 

 

Studiens intervjuer är semistrukturerade. Enligt Bryman (2011) har forskaren vid 

semistrukturerade intervjuer en lista över teman som ska beröras, vilket leder till att 

intervjupersonen har frihet att svara på det sättet den vill. Studiens intervjupersoner fick utgå 

från samma huvudfrågor. Följdfrågorna blev sedan individualiserade efter intervjupersonens 

svar. Stukát (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som en metod där det ges möjlighet 

för ett djupare och längre svar. En bra intervjuare som använder sig av semistrukturerade 

intervjuer har möjlighet att gå in mer på djupet, då intervjuaren kan följa upp idéer och ta reda 

på anledningar bakom svaren. 

Urval 

Ett sätt att göra ett urval i en kvalitativ studie kan börja med att forskaren kontaktar någon 

ansvarig i den organisation som forskaren är intresserad av. Den ansvariga kan välja ut de 

personer som är lämpliga att delta. En nackdel när det görs på det här sättet är att forskaren 

inte vet om den ansvariga har valt ut de personer som den tror kommer ge en så bra bild av 

verksamheten som möjligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vår studie genomfördes i 

förskoleverksamheten då vi båda kommer att verka inom den. Valet av de förskollärare som 

deltagit i studien gjordes av förskolechefen. Här är ett sådant tillfälle då vi inte vet hur 

förskolechefen tänkte när deltagana valdes ut. Vi vet inte om det var för att deltagarna själva 

ville delta, eller om det var för att förskolechefen valde ut de personer för att ge en så bra bild 

av verksamheten som möjligt. Vid genomförandet av studien hade förskolechefen valt ut två 

förskollärare på sin förskola som vi fick intervjua. Totalt intervjuades sex förskollärare på tre 

olika förskolor som inte har någon utomhuspedagogiskinriktning. Det valda urvalet kallas 

målstyrt urval. Enligt Bryman (2011) handlar det urvalet i huvudsak om att välja ut enheter 

som har en direkt koppling till de formulerade forskningsfrågorna. I vår studie är enheten 

förskolor och specifikt förskollärare. Det här urvalet valdes för att få reda på förskollärarnas 

uppfattningar. Intervjuerna skedde endast med utbildade förskollärare, då de har med sig 

läroplanen från sin utbildning på ett annat sätt jämfört med övrig personal. Valet av 

förskolorna skedde i en kommun där det finns 33 förskolor. I urvalet uteslöts de förskolor där 



 

8 

 

det finns en personlig koppling. Det här gjordes för att vi skulle få möjlighet att komma ut 

som studenter och inte vara någon som arbetar på förskolan. Anledningen till att inte ha någon 

personlig koppling var för att få så ärliga och trovärdiga svar som möjligt. Efter det här steget 

fanns det 24 förskolor kvar. Då vi inte ville ha en förskola med utomhuspedagogiskinriktning, 

valdes de bort. Slutligen fanns det 23 förskolor kvar att välja mellan. De förskolor som fanns 

kvar skrevs upp på en lista och sedan pekades tre olika förskolor ut. På de här tre förskolorna 

undersökte vi om det fanns intresse för att delta i studien. Det var sex kvinnliga utbildade 

förskollärare som vi kallar för Anna, Lotta, Sara, Pernilla, Greta och Linda. Namnen på 

kvinnorna är fingerade då förskollärarna är lovade konfidentialitet. 

Genomförande 

Intervjufrågorna formades så att de skulle besvara syftet och frågeställningarna. Därefter 

formulerades ett missivbrev (bilaga 1) till förskolecheferna på de förskolor som valts ut. Innan 

den första intervjun ägde rum gjorde vi en provintervju. Där ombads en förskollärare att läsa 

igenom frågorna samt ge feedback på hur upplägget på frågorna var. Den här förskolläraren 

har ingen koppling till studien, utan den var endast med för att hjälpa oss framåt i arbetet med 

intervjufrågorna. Vi diskuterade hur förkolläraren uppfattade frågorna och fick därmed en 

inblick i om frågorna stämde överens med studiens syfte. Efter synpunkterna som 

förskolläraren gav formade vi om några av våra intervjufrågor (bilaga 2) för att de skulle bli 

enklare att förstå och svara på. Ett exempel på frågor som ändrades handlade om fördelar och 

möjligheter. Från början var det två olika frågor, men efter diskussionen med förskolläraren 

kom vi tillsammans fram till att det var bättre att sätta ihop frågorna till en. Därefter 

kontaktades de utvalda förskollärarna för att boka en intervju. 

 

När intervjun ägde rum var vi ute på den valda förskolan. Platsen där intervjuerna skedde var i 

ett ostört rum på de olika förskolorna. Stukát (2011) förklarar att genomförandet av intervjun 

bör ske i en lugn och ostörd miljö. Då utesluts buller och andra oljud som kan störa 

inspelningen. Det är även bra med en ostörd miljö då den som blir intervjuad inte ska känna 

oro för att någon annan hör vad som sägs. Vi valde med förskollärarens tillstånd att spela in 

hela intervjun. Enligt Bryman (2011) är det här en bra metod för att forskaren då ska kunna 

vara lyhörd för de svar som kommer samt kunna följa upp frågorna på olika sätt. Efter 

intervjun lyssnade vi igenom inspelningen för att sedan skriva ner hela intervjun ord för ord. 

Efter intervjun skrevs ned togs inspelningen bort. 

 

Under studiens alla fem intervjuer var båda två medverkande och båda ställde frågor och 

lyssnade in svaren. Under intervjun delades ansvaret upp genom att båda två hjälptes åt att 

ställa frågor växelvis. Svaren lyssnades in och då alla uppfattar olika saker ställdes det 

följdfrågor utifrån svaren. Intervjuerna genomfördes enskilt med fyra förskollärare och med 

två förskollärare gjordes en gruppintervju då de inte ville bli intervjuade enskilt. Vi valde att 

spela in intervjuerna och inte föra några anteckningar under tiden. Det här gjordes för att vi då 

kunde koncentera oss på de olika följdfrågor som skulle ställas. Bryman (2011) berättar att 

forskare som gör en kvalitativ studie ofta vill veta både vad intervjupersonen säger samt hur 

det sägs. Som intervjuare är det svårt att hinna skriva ner allt som sägs, reflektera över svaren 

samt styra intervjun vidare. Därför ansåg vi att det underlättade att spela in intervjuerna. I 

genomsnitt tog intervjuerna 20 minuter var. Intervjuerna var relativt korta, men trots det blev 

det fylliga och uttömmande svar som ledde till att intervjuerna inte behövde vara längre. 

Etiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska individen alltid skyddas när forskning bedrivs. Forskaren 

förväntas alltid ta hänsyn till de inblandade. Det finns fyra huvudkrav som inte får förbises. 
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Det första kravet är informationskravet. En forskare bör alltid ge information om 

undersökningen. De inblandade ska få veta vad undersökningen handlar om och vad syftet är. 

För att underlätta det här skickas ett missivbrev ut, där det informeras om undersökningens 

syfte samt förskollärarens rättigheter. Vår studie började med att ge deltagarna information 

om undersökningen. Här förklarades undersökningens syfte. Med hjälp av ett missivbrev som 

skickades ut till förskolecheferna förklarade vi vår undersökning och dess syfte. 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att det andra kravet är samtyckeskravet. All forskning är 

frivillig och samtyckeskravet handlar om att respondenterna själva får ta beslut om att delta i 

undersökningen eller inte. Alla inblandade har möjlighet att avbryta undersökningen när som 

helst. Om undersökningen bryts ska en forskare inte ta med den insamlade data. De här 

förutsättningarna framgår i missivbrevet. I studien fick förskollärarna själva ta beslut om att 

delta eller inte. Vi var tydliga innan intervjun att förklara deltagarnas rättigheter om att 

avbryta undersökningen om så önskades. I samband med det här berättades även att med en 

avbruten undersökning används inte det insamlade materialet. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det tredje kravet konfidentialitetskravet som för med sig att 

alla personuppgifter är konfidentiella. Både förskolan och deltagarna ska anonymiseras. De 

som tar del av arbetet ska inte kunna lista ut vilka som har deltagit i undersökningen. Vi var 

tydliga med att berätta för deltagarna att allt är konfidentiellt i studien. Det ska inte gå att 

identifiera varken kommunen, förskolan eller namnen på deltagarna. 

 

Vetenskapsrådet (2002) betonar nyttjandekravet som det fjärde och sista kravet. Det handlar 

om att det insamlade materialet endast får användas för forskningens ändamål. Forskare ska 

inte dela materialet med någon annan, utan det kommer endast att kunna läsas i rapporten. Vi 

betonade att det insamlade materialet endast kommer användas i den här studien och kan inte 

läsas någon annanstans. 

 

Öberg (2015) betonar att något som är speciellt med en kvalitativ metod är att forskaren och 

respondenterna har en god relation till varandra. Forskarrollen handlar bland annat om olika 

etiska aspekter som kan vara mänsklig, sensitiv, empatisk och medkännande. Då 

respondenterna garanteras konfidentialitet är det viktigt att det inte går att känna igen vem det 

handlar om. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011) talar om tre olika delkriterier som tillförlitlighet består av. Det första är 

trovärdighet som handlar om att säkerställa forskningen efter de regler som finns. Det handlar 

också om att de som deltar i studien ska få ta del av resultatet för att intyga att det stämmer 

överens med verkligheten. Vi tog hänsyn till de etiska principerna då det är deltagarnas 

rättigheter och ska därför respekteras. Deltagarna i vår studie fick ta del av examensarbetet 

innan det blev publicerat. Det här gjorde vi för att skapa en så verkligbetsbaserad bild som 

möjligt. Var det något som var oklart under processens gång kontaktade vi deltagarna för att 

få en tydligare bild av vad som framkommit under intervjun. Bryman (2011) förklarar att det 

andra kriteriet handlar om överförbarhet. Det innebär att forskaren ska ge en tydlig 

beskrivning som skapar en utförlig redogörelse där andra kan bedöma hur överförbart 

resultaten är till en annan miljö. Med hjälp av vårt ramverk, syfte, frågeställningar och 

intervjufrågor, kan en annan forskare genomföra sin egen undersökning kring samma syfte. 

Nästa kriterium är pålitlighet som enligt Bryman (2011) handlar om att forskningsprocessen 

säkerställs genom att det skapas en redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Vi har ett 

tydligt genomförande där vi förklarat hur vi gått tillväga under hela forskningsprocessen. Det 
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ska vara enkelt att förstå genomförandet. På det här sättet visas studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. 

Analys och bearbetning av insamlat material 

Analysarbetet sattes igång så fort datainsamlingen påbörjats. Det första vi gjorde var att koda 

det insamlade materialet. Enligt Bryman (2011) handlar kodning om att bryta ner data till 

mindre delar. Intervjuerna som vi genomförde spelades in och efteråt skrevs materialet ner 

ordagrant. Därefter gjorde vi en granskning och letade efter nyckelord och teman. Här lästes 

varje intervju noga igenom. I den här fasen letades det efter ord och teman som kopplades 

samman med studiens syfte och frågeställningar. Orden markerades med olika färger i texten. 

Det här för att senare hitta samband mellan orden för att kunna bilda kategorier. De här orden 

bildar koderna. Thornberg och Forslund Fyrkedal (2015) förklarar att nästa steg handlar om 

att utveckla koder till kategorier. Det handlar om att kunna beskriva med ord vad som 

utmärker kategorin. Kategorierna växer fram genom att forskaren hela tiden jämför det 

insamlade materialet med kategorierna. Därefter letar forskaren efter händelser som stämmer 

överrens med kategorierna. På det här sättet synliggörs kategoriernas innehåll. Vi läste 

igenom de nyckelord som hittats och sorterade dem efter vilka som liknade varandra. Med 

hjälp av analysarbetet har vi delat upp insamlad data efter olika kategorier som besvarar 

studiens syfte och frågeställningar. De kategorier som bilades var utomhuspedagogikens 

innebörd utifrån ett lärandeperspektiv, barns kunskap och färdigheter samt förskollärarens 

förhållningssätt. 
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RESULTAT 
Studiens resultat kommer att presenteras i det här avsnittet. Först presenteras resultatet kring 

de möjligheter och begränsningar som finns i utomhusmiljön. Nästa del i resultat handlar om 

barnens kunskaper och erfarenheter, där det handlar om vad barnen kan lära sig ute på gården. 

Sist i resultatdelen redogörs förskollärarens förhållningssätt. 

Utomhuspedagogikens innebörd utifrån ett lärandeperspektiv 

Vid intervjuerna framkom att förskollärarna anser att den pedagogik som de utövar utomhus 

egentligen inte innebär någon större skillnad från den pedagogik som bedrivs inomhus. Den 

enda skillnaden som framkom var att barnen får mer utrymme utomhus. Det här ger även 

barnen möjligheter att lära sig med hjälp av alla sina sinnen. 

Ingen skillnad i lärmiljön 

Några av förskollärarna påpekade att det är viktigt med utomhuspedagogik. De flesta av 

förskollärarna anser att det inte är någon skillnad på inne och ute. Det är precis samma 

lärmiljö, men skillnaden är att rummet ser annorlunda ut i utemiljön. Sara säger att: 

 

Men det du jobbar med inne kan du även jobba med ute, tycker jag. 

(Sara) 

 

Sara ser således ingen skillnad på utomhuspedagogiken jämfört med inomhuspedagogiken 

och hon berättar även att förskolläraren kan ha samma bemötande ute som inne. Linda i sin 

tur sammanfattar begreppet på följande sätt: 

 

För mig är det faktiskt egentligen allt som är ute på gården. (Linda) 

 

Linda har en bred definition av begreppet utomhuspedagogik. För henne innebär det allt som 

förskollärarna gör utomhus på gården tillsammans med barnen, oavsett om det är planerade 

eller oplanerade aktiviteter. 

 

Flertalet av förskollärarna anser att det finns mycket mer plats och utrymme ute på förskolans 

gård jämfört med inomhusmiljön. Det här är den enda skillnaden som framkom i resultatet. 

Skillnaden handlar om att barnen får större yta att röra sig på vid utevistelsen, vilket leder till 

att det mesta fungerar bättre i utemiljön. Lotta för fram att: 

 

Dom har ett helt annat space ute alltså, det fungerar alltid mycket 

bättre ute. Så att vara ute är A och O. (Lotta) 
 

Lotta menar att det alltid fungerar bättre utomhus, då barnen har en större yta att vara på och 

gården finns alltid tillgänglig för barnen. Hon menar även att det större utrymmet innebär mer 

frihet för barnen att själva välja var de vill vara på gården. Därför anser Lotta att det är viktigt 

att förskolläraren går ut med barnen. 

Sinnliga erfarenheter 

Både Greta och Sara berättar om hur barnen med hjälp av sina sinnen och sin kropp kan 

utforska utemiljön och skaffa sig nya kunskaper och färdigheter. Greta säger att: 

 

Utomhuspedagogik är en möjlighet, men det är absolut inget hinder. 

Det ger bara en bredare förståelse för saker. Istället för att ta fram ett 
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papper kan du ju gå ut och titta på det och känna på det och vara i 

det. Då får du ju ännu mer med dig. (Greta) 

 

Vad Greta betonar är att utomhuspedagogiken stimulerar barns lärande på ett annat sätt och 

deras kunskaper berikas och breddas. Genom det här kopplas alla sinnen in och med hjälp av 

kroppen tar barnen till sin kunskap på ett annat sätt. Det är något som även Sara poängterar: 

 

Så barnen har ju alla möjligheter till att använda alla sina sinnen och 

kroppar för allting. (Sara) 

 

Sara ser ingen begränsning i utomhuspedagogiken, utan menar att utomhusmiljön inbjuder till 

att barnen ges möjlighet att vidga sina kunskaper genom att använda sina sinnen och sina 

kroppar. Det här leder till att barnen får med sig kunskapen på ett annat sätt, vilket 

utomhusmiljön inspirerar till. 

Barns kunskaper och färdigheter 

De kunskaper och färdigheter som intervjupersonerna nämnde i relation till läroplanens mål 

var att barnen tränades i rena ämneskunskaper, socialt samspel samt motoriska färdigheter. 

Ämneskunskaper 

Samtliga förskollärare kunde koppla både planerade och icke planerade aktiviteter på 

förskolans utegård till läroplanen. De ämneskunskaperna som nämndes mest var 

naturvetenskap, konstruktion, matematik, estetiska lärprocesser samt språk. Det som följer 

nedan är några exempel på aktiviteter som kan göras inom de här områdena. Ett exempel som 

Anna tar upp handlar om när det är regn ute på gården.  

 

Som idag nu när vi har regn kan vi ju verkligen passa på att ösa och 

hälla och mäta och använda alla sådana begrepp som man tänker, att 

det är tomt och fullt. (Anna) 

 

I Annas exempel får barnen träna på olika matematiska begrepp som exempelvis tomt och 

fullt. Det här är en icke planerad aktivitet som förskolläraren väljer att ta tillvara på och 

koppla till läroplanens mål. Här har förskolläraren utgått från det som barnen är intresserade 

av just nu och tagit vara på det lärande som finns. I det här fallet handlar lärandet om 

matematik. På Annas gård finns det också en snickarbänk. 

 

/…/vi sågar ute/…/vi har en liten snickarbänk som vi bär ut. (Anna) 

 

Här får barnen möjlighet att såga och skapa olika kreationer. Snickarbänken inbjuder barnen 

till att konstruera olika skapelser. I det här fallet blir det en planerad aktivitet då förskollärarna 

medvetet väljer när snickarbänken ska användas. 

 

På förskolans gård där Sara arbetar finns det färger att måla med ute i förrådet. 

 

Så har vi allt där. Där tar vi ut färg och staffli därifrån. (Sara) 

 

När en målaraktivitet äger rum utomhus finns det möjlighet att ta ut staffli som barnen kan 

använda sig av. Här får barnen möjlighet att träna sina estetiska lärprocesser. Det här kan vara 

både en planerad och icke planerad aktivitet då förskolläraren antingen i förväg planerat eller 

tagit tillvara på barnen intresse. 
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Linda tar med sig vilan ut. 

 

Jag har till och med haft vila ute under det trädet där på kullen/…/tog 

jag med barngruppen ut och så tog vi med varsin filt ut och la oss där 

och läste en bok. (Linda) 

 

Linda läser utomhus tillsammans med barnen och pratar om böckerna. Genom att läsa ute kan 

boken få ett annat liv då barnens sinnen kan kopplas in på ett annat sätt. Barnen hör andra ljud 

och känner andra lukter jämfört med inomhusmiljön. Linda ser inga hinder med att ha läsvilan 

i olika miljöer. 

 

Lotta berättar att hon kan göra experiment tillsammans med barnen utomhus. 

 

Sen har vi ju om man går upp i skogen här en bäck där…där barnen 

också kan göra mycket med experiment. (Lotta) 

 

På Lottas gård finns det en inhägnad skog som tillhör gården. Här kan förskolläraren 

tillsammans med barnen arbeta med olika experiment inom naturvetenskap. Genom att göra 

aktiviteter i utemiljön blir det mer verklighetsbaserat för barnen då det sker i sitt rätta element. 

Genom att använda skogen vid experiment visar Lotta att hon tar tillvara på hela förskolans 

gård. 

Att träna socialt samspel genom utomhusaktiviteter  

Flertalet av förskollärarna nämner det sociala samspelet som kan uppkomma på förskolans 

gård. Några av förskollärarna berättar att det är viktigt att barnen lär känna varandra. 

 

/…/med hjälp av våra planerade aktiviteter ska dom få lära känna 

varandra för att knyta nya vänskapsband eller så…lära känna 

varandra. (Sara) 

 

Citatet ovan visar hur förskollärarna medvetet använder uteaktiviteter för att stärka det sociala 

samspelet mellan barnen. Sara berättar att förskollärarna på hennes förskola kan planera 

aktiveter med syfte att barnen ska få lära känna varandra. Det är bra för barnen att få knyta 

nya vänskapsband. Även Linda använder utomhusaktiviteter för att stärka det sociala 

samspelet. Hon uttrycker det på följande sätt: 

 

Så då slängde vi in styrda lekar med tydliga regler. Och sen har det 

utvecklats. (Linda) 

 

Linda betonar dock att det inte enbart handlar om att lära känna varandra. Det handlar även 

om de regler som kan behövas vid socialt samspel och hur barnen kan respektera varandra. 

Att träna motoriska färdigheter genom utomhusaktiviteter 

Förskollärarna nämnde också hur barnens motoriska färdigheter kan stimuleras genom 

utomhusaktiviteter. På en av förskolorna finns det en skog som tillhör gården. Den här skogen 

ger möjligheter till att utmana barnens motoriska färdigheter.  

 

Att gården blir 90 kvadratmeter större än vad den egentligen är. Och 

där får dom öva på så mycket grovmotorik och finmotorik. (Pernilla) 
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Här berättar Pernilla att barnen får möjlighet att träna på sin fin- och grovmotorik. Skogen 

erbjuder många möjligheter till att träna sina motoriska färdigheter. Genom att rulla i slänten 

och vistas i skogen förklarar Pernilla att barnen automatiskt får träna på sin motorik utan att 

tänka på det. En annan förskola har en motorikbana. 

 

Vi har en motorikbana där vi kan planera aktiviteter, givetvis med sin 

grupp, men där barnen också använder sig av i sin lek. (Sara) 

 

Motorikbanan på Saras förskolas utegård används främst till planerade aktiviteter, men också 

ibland till icke planerade aktiviteter. Det kan innebära att förskolläraren tar tillvara på barnens 

intresse till motorikbanan, eller i barnens fria lek. Motorikbanan inspirerar barnen till att röra 

på sig och inte bara sitta i sandlådan och gräva en grop. Även Linda framhåller att barnen 

tränar sin motorik utomhus. Det finns många träd på utegården på Lindas förskola som barnen 

kan klättra i. Genom att klättra får barnen möjlighet att utveckla sin motorik. 

 

Och sen när man kommer till ett sådant här ställe med den här 

gården. Man kan ju inte se några hinder. Inte ens när de fastnar i 

träden. Då får vi hämta en såg och så får vi såga av den grenen. 

(Linda) 

 

Linda ser alltid en möjlighet till ett lärande för både barnen och de vuxna. Barnens lärande 

sker genom att de blir utmanade i sin motorik genom att få tillstånd att klättra hur de vill i 

träden. Linda menar att de vuxna bör vara tillåtande och inte se faran i allt. Skulle det hända 

att barnen inte kommer ner får de vuxna hjälpa till, och sedan fundera på om det här är en 

gren som barnen kommer fastna i igen. I så fall får de vuxna såga av den grenen för att 

minimera risken att barnen ska fastna där igen. 

Förskollärarens förhållningssätt 

De förhållningssätt som förskollärarna har till utomhuspedagogik på gården handlar om 

förskolläraren som positiv förebild, pedagogisk tanke med aktiviteterna samt att väder och 

kläder inte ska begränsa utevistelsen. 

Förskollärarens eget intresse och engagemang 

Några av förskollärarna tar upp vikten av förskollärarens intresse och engagemang. Finns det 

ett intresse och engagemang hos förskollärarna, anser studiens förskollärare att de får med sig 

barnen på ett annat sätt och barnen tycker att det är roligt. Finns det en förskollärare som är 

trött och inte tycker att det är roligt i utemiljön, kanske den väljer att istället inte gå ut alls. 

 

Dels beror det på intresse och engagemang bland pedagogerna. Om 

man tänker sig att man har pedagoger som verkligen brinner för 

utemiljön, då händer det mer saker ute. (Sara) 

 

Här berättar Sara att intresset och engagemanget bland förskollärarna avgör hur mycket som 

görs ute på gården. När förskolläraren har intresse och engagemang blir den mer driven och 

motiverad till att göra saker tillsammans med barnen utomhus. Har förskolläraren 

motivationen kan det leda till att barnen lär det som görs. Vidare berättar Sara att det blir en 

nackdel om engagemanget och intresset inte finns. Det här kan bli en avgörande faktor till att 

förskollärarna går ut eller inte. Linda håller med om att utevistelsen handlar mycket om 

förskollärarens intresse och engagemang. 
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Asså jag brinner ju för det. Och om jag brinner för det så gör barnen 

det med. (Linda) 

 

Citatet ovan visar att om förskolläraren brinner för att vara utomhus kommer även barnen att 

göra det. Förskollärarens förhållningssätt smittar av sig. Tycker förskolläraren att utevistelsen 

är rolig smittas det av sig till barnen. En del av förskollärarna nämnde att det kan finnas 

förskollärare som inte alltid är positiva till utevistelsen på gården. 

 

Om de inte har en pedagog som tycker att det är väldigt tråkigt, men 

så är det ju…(Linda) 

 

Linda menar att en del förskollärare kan vara lite trötta och tycker att det är tråkigt att vara 

ute. Linda menar att alla inte kan tycka att allting är roligt, då alla intresserar sig för olika 

saker. Greta tror att utevistelsen beror mycket på hur vi vuxna presenterar den. 

 

Ja, jag tror det beror mycket på hur vi vuxna presenterar det. Alltså 

om du tar uteleken lika seriös, om jag ska använda det uttrycket, så är 

de lika koncentrerade inne som ute. Det är ingen skillnad. (Greta) 

 

Presenterar förskolläraren utevistelsen på samma sätt som en vanlig aktivitet inomhus, blir 

barnen lika koncentrerade ute som inne. Greta förklarar att om förskolläraren tycker att det är 

roligt att vara ute, smittar förskolläraren av sig på barnen. Det här resultatet leder till att alla 

tycker det är roligt att vara ute på gården. Å andra sidan berättar Pernilla att hon upplever att 

det är mycket svårare att fånga barnen utomhus då det finns mycket som distraherar. 

 

Det är så mycket som distraherar dom annars när man är ute. Då får 

man verkligen fånga dom med någon handdocka eller någon annan 

som pratar, för vi babblar ju hela dagarna så vi är helt 

ointresserade…eller ointressanta att lyssna på. (Pernilla) 

 

Här anser Pernilla att barnen lätt blir distraherade ute. Det finns fler intryck i utemiljön och då 

kan barnens koncentration lätt försvinna från förskolläraren. Ljud, ljus och lukt kan vara några 

störande moment. Om förskolläraren istället tar hjälp av något material kan barnen få upp 

intresset och bli mer koncentrerade. Med hjälp av nytt material kan det som förskolläraren gör 

bli intressant på en ny nivå. 

Pedagogisk tanke med aktiviteterna 

Samtliga förskollärare nämner läroplanen på ett eller annat sätt. Linda menar att det alltid ska 

finnas en tanke bakom det som görs. 

 

Och egentligen tror jag man får in nästan alla delar i läroplanen om 

man tänker på vad man gör utomhus. (Linda) 

 

Linda tror att förskolläraren kan få in nästan alla delar i läroplanen om förskolläraren tänker 

på vad som görs utomhus. Genom att göra på det här sättet visar förskolläraren att det finns en 

tanke bakom det som görs ute på gården. Det görs inte bara för att göra det, utan 

förskolläraren har läroplanen i åtanke hela tiden. Det här gäller både de planerade och icke 

planerade aktiviteterna på gården. Det här är något som Pernilla och Lotta håller med om då 

de båda har med sig läroplanen hela tiden.  
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Så det finns ingenting vi gör här som inte är kopplat till läroplanen. 

Att ha läroplanen är bakgrunden, det är något vi har med oss. 

(Pernilla) 

 

Enligt Pernilla finns det ingenting som de gör som inte är kopplat till läroplanen. Allting som 

görs på förskolan går att koppla till läroplanen. Det innefattar alltifrån att klä på sig till att 

hoppa i vattenpölar. Det finns en mening med allt som görs. Precis som Linda nämner ovan 

gör förskolläraren inte något bara för att göra det, utan det finns alltid en tanke bakom. 

 

Fyra av sex förskollärare använde sig regelbundet av planerade aktiviteter riktat mot 

läroplanens mål. Flera gånger i veckan gjorde förskollärarana planerade aktiviteter i utemiljön 

istället för inne. Två av sex förskollärare använde förskolans gård mer till den fria leken, då 

de ansåg att barnens vardag är tillräckligt styrd som den är.  

 

Vi tycker att det är viktigt att barnen får röra på sig och leka 

fritt…inte så styrt/…/vi känner att barnen ska känna att dom har en så 

fri aktivitet ute på gården. (Pernilla) 

 

Det här citatet visar att förskollärarna såg läroplanens mål i det som barnen gjorde. 

Förskollärarna anser att barnen vardag är styrda. Därför är tanken med att låta barnen leka fritt 

ute på gården till för att barnen ska få uppleva en känsla av fri aktivetet. Förskollärarna är 

alltid tillsammans barnen och lyssnar på vad som händer och sker för att kunna fånga upp 

barnens intresse. 

Kläder efter väder 

Några av förskollärarna påpekade hur viktigt det är med att både vuxna och barn är rätt klädda 

utifrån vädret. De flesta av förskollärarna tror att kläderna kan ha betydelse för lärandet i 

utevistelsen på gården. 

 

Men kläderna finns det ju liksom ingen återvändo. Det måste ta på sig 

rejäl med kläder för annars fryser de när de är ute. Och då blir inte 

utevistelsen så rolig för barnen. (Pernilla) 

 

Här förklarar Pernilla hur viktigt det är att alla ska ha rätt kläder på sig när vi går ut. Fryser 

både barn och vuxna blir utevistelsen inte rolig. Fryser barnen vid utevistelsen ligger 

koncentrationen på att frysa istället för det som görs. Det leder till att tanken med lärandet 

försvinner. Anna bygger vidare på den här tanken då hon menar att både barn och vuxna ska 

vara välklädda när vi går ut. 

 

Se till att vara välklädd och att barnen är välklädda. För det är viktigt 

att man själv har bra kläder på sig, så man inte få sådana hinder att 

man står och fryser. För det är inte riktigt bra. (Anna) 

 

Anna menar att om vi alla står och fryser när vi är ute, blir det ett hinder för oss och 

utevistelsen. Det är lätt att endast tänka på vad barnen har för kläder på sig. Det är minst lika 

viktigt att förskolläraren har bra kläder. Om förskolläraren står och tänker på att den fryser 

blir lärandet som sker bortglömt. Ett annat hinder som Lotta tar upp är alla kläder som måste 

tas på. 
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Det finns nog personal som tycker, men inte här, som tycker det är 

jobbigt med att hjälpa till med en sådan grej som påklädning. (Lotta) 

 

Lotta menar att en del förskollärare anser att det tar lika lång tid att ta på och av kläderna som 

den tid som spenderas ute på gården. Det här kan leda till att en del förskollärare väljer att 

istället inte gå ut alls. 

 

Vädret är också något som kan påverka förskollärarens planering i utemiljön. Det här är något 

som Greta tar upp. 

 

Men om du går ut som vuxen och tycker uuuh vad otäckt väder det är 

idag, eller uuuh det här tycker vi inte om, och då sprider du ju det. 

(Greta) 

 

Här betonar Greta hur viktigt det är att förskolläraren är en positiv förebild. Får barnen en bild 

av att vädret är dåligt, kan barnen uppleva att det är dåligt vädret trots att vädret är okej. 

Några av förskollärarna väljer att göra en del aktiviteter endast när det är bra väder. Det här är 

något som Sara tar upp då hon menar att utevistelsen är väderbetingad. 

 

Sen är det periodvis, vi är ute mer från april till september oktober 

och är inne mer under den tiden som kommer nu. Det är ju helt klart, 

det ska jag inte säga något annat om. Det är ju lite väderbetingat 

också. (Sara) 

 

Sara påtalar även att utevistelsen är säsongsberoende. De är ute mer under vår, sommar och 

höst. En del förskollärare anser att det är för kallt för att göra en del aktiviteter utomhus i alla 

väder året om. Beroende på vad det är för väder och hur förskolläraren uppfattar vädret blir 

det en avgörande faktor som påverkar utevistelsen. 
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DISKUSSION 
Det här avsnittet inleds med en diskussion kring studiens resultat. Sedan kommer en 

diskussion av vald metod. Avsnittet avslutas med didaktiska konsekvenser. 

Resultatdiskussion 

Utomhuspedagogikens innebörd utifrån ett lärandeperspektiv 

Dewey (2004) betonar att teori och praktik är varandras förutsättningar och inte motsatser till 

varandra. Det här leder till att inget av begreppen kan värderas högre än den andra. På grund 

av att både teori och praktik hänger samma kan det bli svårt att arbeta med endast teori eller 

endast praktik. De flesta av studiens förskollärare anser att det inte är någon skillnad på inne 

och ute. Förskolläraren kan arbeta med samma saker ute likaväl som inne. De anser även att 

allt som förskolläraren kan göra inomhus går även att göra utomhus utan problem. Studiens 

resultat visar på att Szczepanskis (2007) forskning kring inom- och utomhuspedagogik inte 

bör användas mot varandra. Istället ska det ses som ett komplement till varandra. Väggen 

mellan inomhus och utomhuspedagogik bör tas ner. Resultatet i vår studie visar på att väggen 

är på god väg att rivas ner, då studiens förskollärare inte anser att det är någon stor skillnad 

mellan utomhuspedagogik och inomhuspedagogik. 

 

På förskolans gård finns det mer plats och utrymme jämfört med inomhusmiljön. När barnen 

är ute på gården har de tillgång till en större yta att röra sig på. Förskollärarna förklarar att det 

mesta fungerar bättre när de är ute på gården. Det här är något som även Granberg (2000) 

betonar. I utemiljön får barnen mer plats och utrymme att röra sig på. Enligt Szczepanski 

(2012) finns lärandemiljön utomhus alltid tillgänglig för barnen. Studiens förskollärare anser 

att det är viktigt att förskolläraren går ut tillsammans med barnen. Det här bör göras då det är 

ett helt annat utrymme ute på gården än i inomhusmiljön. Förskolans gård är även något som 

alltid finns tillgänglig för barnen. 

 

Szczepanski (2012) anser att med hjälp av utomhuspedagogiken används alla sinnen 

tillsammans med de kunskaper som barnen redan har. Änggård (2012) styrker det här med att 

förklara att barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen när de vistas i utemiljön. 

Studiens resultat visar att med hjälp av utomhuspedagogik kan barnen använda sin kropp och 

sina sinnen för att få möjlighet till att lära sig saker. En av förskollärarna menar att 

utomhuspedagogik ger barnen en bredare förståelse för saker och ting, då barnen får möjlighet 

att titta på, känna på och vara i det. På det här sättet kan barnen få ännu mer kunskap med sig. 

Det är något som även Brügge och Szczepanski (2011) styrker, då de betonar att 

utomhuspedagogiken syftar till den direkta upplevelsen. Genom det här får barnen möjlighet 

att förstå med sin kropp samt reflektera över vad de har känt och lärt. På så sätt skapas en 

förståelse som ökar barnens motivation till lärande. Det här fortsätter Rousseau (1977) att 

styrka då han anser att människor lär sig genom sina sinnen. Det är när människan får utföra 

det praktiskt som den lär sig bäst. Genom att använda sina sinnen kommer kunskapen att 

befästas på ett helt annat sätt. 

Barns kunskaper och färdigheter 

Utifrån studiens resultat visar det sig att förskollärarna kopplar sina aktiviteter ute på gården 

till läroplanen. I Lpfö 98 (rev. 2016) betonas det att barnen bör få möjligheter till att lära och 

leka både utomhus samt inomhus. Barnen bör få möjlighet att prova på olika aktiviteter 

utomhus i både planerad miljö och naturmiljö. Förskolan ska inbjuda till en miljö som 

inspirerar, utmanar och lockar till lek och aktivitet. Vidare i Lpfö 98 (rev. 2016) beskrivs att 
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kunskap inte är ett tydligt begrepp, utan uppkommer i olika former. De former som uppkom i 

studiens resultat var olika ämneskunskaper, socialt samspel och motoriska färdigheter. Enligt 

Brügge, Glantz och Svenning (2011) planeras olika aktiviteter utifrån vilket syfte aktiviteten 

har. Utemiljön ger möjligheter att arbeta med olika ämnen, exempelvis matematik och språk. 

Det här är även något som Granberg (2000) styrker då förskollärarna kan se gården som 

levande kunskap till de alla olika ämnena. 

 

Deweys (2004) utgångspunkt är barnens intresse och aktivitet. Det här leder till ett arbete som 

är målinriktat där förskolorna aktivts stimulerar, utvidgar och fördjupa barnens utveckling. 

Dewey anser att förskollärarna bör använda det som barnen är intresserade av just nu. Tar 

förskollärarna till vara på barnens intresse här och nu kan det leda till en bra metod för att få 

ut barnen i omgivningen. Resultatet av studien visar att en del förskollärare använder barnens 

intresse för stunden när de gör aktiviteter. Det här görs för att förskollärarna vill ta tillvara på 

de lärande som finns. Det här är något som Rousseau (1977) anser är viktigast i hans 

pedagogik. När barnen får utgå från egna erfarenheter hittar de andra kunskaper som kan leda 

till en möjlighet till att läsa sig nya saker. Därför är Rousseaus utgångspunkt alltid barnen 

intresse. 

 

En av förskollärarna i studien berättar att de kan planera aktiviteter som har ett syfte med att 

barnen ska få lära känna varandra. Det här kan de göra exempelvis med gemensamma lekar 

utomhus. De planerade lekarna ger barnen möjlighet att knyta nya vänskapsband samt lära 

känna varandra. I Lpfö 98 (rev. 2016) betonas att barnen får till sig kunskap genom skapande, 

utforskande och socialt samspel, även genom samtal, reflektion och iakttagelse. Enligt Dewey 

(2004) bör förskollärarna se lärandet som en process som pågår från de nya erfarenheter som 

skapas. De nybildade erfarenheterna bör bli en drivkraft hos förskollärarna för att fortsätta 

vilja arbeta mer och se hur barnen utvecklas. Ett exempel från studiens resultat visade att det 

som började med en liten lek, ledde till att barnen lärde sig att visa hänsyn och att se andra. 

Det fortsatta arbetet med lekarna ledde till att barnen fick träna på att visa respekt samt träna 

på turtagning. Brügge, Glantz och Svenning (2011) betonar att vara ute mer på förskolans 

gård kan leda till att barnen samarbetar bättre, samt att de stärks som en grupp. Det här styrker 

även Brügge och Szczepanski (2011)  då de anser att i utomhuspedagogiken får barnen en 

möjlighet att samarbeta och utveckla sin sociala kompetens. 

 

Resultatet av Änggårds (2012) studie var att pedagogerna visade barnen vad gården kan 

erbjuda för något. Det här gjordes för att uppmuntra barnen att använda de olika lekmiljöer 

som barnen kan välja mellan. Studiens förskollärare som hade tillgång till en skog på gården 

visade barnen vad skogen har att erbjuda. Det här med en baktanke på att barnen ska få träna 

på sin motorik. Genom att rulla i slänten och att vara i skogen förklarar en av förskollärarna 

att barnen tränar på sin motorik utan att tänka på det. Enligt Mårtensson (2004) bör förskolans 

gård vara intressant och inspirera till lek och aktivitet. Det är viktigt att gården planeras och 

görs meningsfull för barnens lärande. Det här är något som en av studiens förskolor har tagit 

tillvara på och byggt en motorikbana. Motorikbanan används både för planerade aktiviteter 

men också i barnens lek. Den här banan inspirerar barnen till rörelse istället för att sitta still i 

en sandlåda och gräva. Skollagen (SFS 2010:800) betonar att barnen ska ha en bra miljö med 

material som har ett syfte med lärandet. En av studiens förskolegårdar har tillgång till flera 

klätterträd. Där har barnen möjlighet att utveckla sin motorik. Klätterträdens syfte är att 

barnen ska få träna på sin motorik. En av förskollärarna som arbetar på den här gården anser 

att det inte finns några hinder med det här. Utan förskolläraren ser bara en möjlighet till 

lärande för barnen. Det värsta som kan hända är att ett barn fastnar i trädet, men då anser 

förskolläraren att det bara är att såga av den grenen. Förskolläraren ser det här som ett lärande 
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både för barnen och vuxna. Motorik är något som barnen måste få utöva praktiskt. Rousseau 

(1977) anser att människan lär sig bäst när den får utöva saker praktiskt. Skulle någon annan 

göra det åt oss befästs inte lärandet på samma sätt. 

Förskollärarens förhållningssätt 

Brügge och Szczepanski (2011) betonar att det är viktigt att förskolläraren har en positiv 

inställning då det smittar av sig på barnen. Förskolläraren bör väcka nyfikenhet och intresse 

hos barnen. Studiens förskollärare påpekar det här ännu tydligare. De förklarar att om det 

finns ett intresse och engagemang hos förskollärarna får de med sig barnen på ett nytt sätt. Det 

leder även till att barnen tycker att det är roligt. I studien framkom även att förskollärarens 

intresse och engagemang är en avgörande faktor för hur mycket de kommer vara ute på 

gården och göra saker. Enligt Dewey (2004) har förskollärarnas förhållningssätt betydelse för 

hur barnen ser på de nya erfarenheter som skapas. En av studiens förskollärare nämnde att 

inte alla vuxna är positiva till utevistelsen på gården. En del förskollärare kan vara lite trötta 

och tycka att det inte är det roligaste som finns att vara ute. Brügge och Szczepanski (2011) 

anser att det är viktigt att förmedla en positiv upplevelse av utevistelsen till barnen. Det är 

förskollärarens ansvar att barnen ska få möjlighet att känna den positiva upplevelsen. Som 

nämnts tidigare kan förskollärarens inställning smittas av sig på barnen. Något annat som 

Brügge, Glantz och Svenning (2011) tar upp är att det inte alltid är det lättaste att använda 

förskolans gård till ett lärande. Allt för många förskollärare missar de möjligheter som finns 

ute på gården. Istället ser de bara problem och svårigheter med att vara ute. 

 

Både tidigare forskning samt i studiens resultat visas det att det finns olika syn på hur barns 

koncentrations hålls uppe utomhus. Shyu och Chou (2015) betonar att det är lätt för barnen att 

hålla koncentrationen uppe när det görs aktiviteter utomhus. Änggård (2012) å andra sidan 

förklarar att barnen lätt blir påverkade av de olika intryck som finns utomhus. Det här kan 

leda till att barnens uppmärksamhet försvinner iväg. I studien framkommer det även här olika 

sidor av barns koncentration. Ena förskolläraren förklarar att mycket hänger på hur 

förskolläraren presenterar utevistelsen. Introduceras utevistelsen som en vanlig aktivitet 

inomhus, behåller barnen sin koncentration lika bra ute som inne. En annan förskollärare har 

en annan syn på det här med barnens koncentration utomhus. Förskollärarens upplevelse är att 

det finns mycket annat utomhus som kan distrahera barnen. Det här leder till att det är mycket 

svårare att fånga barnen utomhus. Med hjälp av något nytt material som förskolläraren har 

med sig, kan barnen få upp intresset och kan bli mer koncentrerade. 

 

Förskollärarna i studien betonade att det alltid ska finnas en tanke med det som görs med 

barnen. Förskolläraren gör inte bara saker för att göra det, utan det ska finnas en tanke 

kopplad till läroplanen samt barnens intresse. Dewey (2004) stärker förskollärarnas 

uppfattningar kring att utföra saker med en tanke bakom. Dewey anser att förskollärarna bör 

tillämpa barnens kunskaper och erfarenheter som intresserar barnen just nu. När 

förskollärarna ser de möjligheter hos barnens erfarenheter och använder det som underlag till 

olika aktiviteter, skapas Deweys naturvetenskapliga modell. Det här är något som Rousseau 

(1977) styrker då han anser att det är barnens egna erfarenheter som är det viktigaste i 

lärandet. 

 

Enligt Shyu och Chou (2015) är förskolans utegård en förlängd arm av lärandet som sker 

inomhus. På förskolans gård kan barnen bekanta sig med naturen och världen som omger 

dem. Det finns inga platser som inte kan användas, utan allt går att använda i ett lärande syfte. 

Två av tre förskolor i studien använde sig av alla platser de kunde hitta. De hade regelbundna 

planerade aktivitet ute på förskolan gård som var riktat mot läroplanens mål. Förskollärarna 
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valde att göra sina planerade aktiviteter på förskolan gård istället för inomhus. En av tre 

förskolor utnyttjade förskolans gård till den fria leken. Förskollärarna ansåg att vardagen är 

tillräckligt styrd som den är. Skolinspektionen (2012) betonar att de flesta förskolor ser 

utevistelsen som en möjlighet för barnen att få frisk luft samt träna motoriken. Den fria leken 

är en del av förskolans uppdrag, men ofta sker det oreflekterat utifrån förkollärarens 

perspektiv. Till skillnad från det som Skolinspektionen betonar använde sig den här förskolan 

medvetet av den fria leken. Förskollärarna använde sig hela tiden av läroplanens mål i det 

som barnen gör på gården. Målet med att låta barnen leka fritt var att de ville att barnen ska få 

uppleva en känsla av den fria aktiviten på gården. Änggård (2012) anser att förskolans gård 

ska användas för att göra både planerade aktiviteter samt leka fritt. 

 

Studiens resultat visar att förskollärarna tror att klädseln har betydelse för lärandet ute på 

gården. Både förskollärarna och barnen ska ha rätt kläder på sig, så de inte fryser. Står både 

barnen och förskollärarna och fryser, skapas ett hinder för utevistelsen. Det anser 

förskollärarna att det inte är riktigt bra. Brügge och Szczepanski (2011) betonar att en viktig 

förutsättning för att utevistelsen ska bli bra är att alla ska ha på sig bra kläder. Om alla har 

klätt sig rätt efter vädret, skapas det en möjlighet att börja se sig omkring i naturen och 

upptäcka saker. Brügge, Glantz och Svenning (2011) bygger vidare på det här då de menar att 

barnen måste hålla sig varma och torra för att utevistelsen ska bli så rolig och lärorik som 

möjligt. Enligt Granberg (2000) har vädret stor betydelse för om förskolläraren tar beslut om 

att gå ut eller inte. Resultatet i studien visar att det kan finnas förskollärare som tycker att det 

är jobbigt att hjälpa till med påklädning vid utevistelsen. Det här leder till att förskollärarna 

istället väljer att stanna inne. Något annat som Granberg (2000) betonar är att förskollärarna 

kan välja att stanna inne vid dåligt väder. Däremot tänker sällan barnen på vad det är för väder 

ute. Utan barnen tycker det är lika roligt att vara ute oavsett vad det är för väder. Studiens 

resultat visar att om förskollärarens visar att vädret inte uppskattas smittar det av sig på 

barnen. En del förskollärare gör endast aktiviter ute på gården när vädret tillåter. Det här visar 

på att utevistelsen är väderbetingad och att förskollärarna väljer att göra aktiviteter utomhus 

mellan april och oktober. Dock betonar Brügge, Glantz och Svenning (2011) att om 

förskolläraren visar barnen att med de rätta kläderna kan det vara roligt utomhus oavsett 

väder. 

Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ studie som baserades på intervjuer med förskollärare. Eftersom vi var 

intresserade av att få förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar om utomhuspedagogik 

utifrån ett lärandeperspektiv, ansåg vi att en kvalitativ studie var det bästa alternativet. Med 

den här metoden fick vi fylliga och innehållsrika svar. Bryman (2011) betonar att med hjälp 

av en kvalitativ studie uppkommer det breda och utförliga svar. De följdfrågor vi ställde under 

studiens intervjuer förtydligade svaren ännu mer, vilket ledde till att svaren inte kunde 

missuppfattas. Den sista huvudfrågan som ställdes under intervjun gav förskollärarna 

möjlighet att tillägga övriga tankar kring utomhuspedagogik på gården. Den här frågan hjälpte 

förskollärarna att komma på ännu mer tankar kring utomhuspedagogik, samt att förskollärarna 

blev medvetna om sitt egna förhållningssätt. 

 

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades en förskollärare att läsa igenom våra frågor. Enligt 

Bryman (2011) handlar semistrukturerade intervjuer om att det finns en lista över teman som 

ska nämnas. Det leder till en stor frihet att besvara frågorna på det sättet som den själv vill. 

Det här gjorde vi för att få reda på om frågorna tolkades rätt. Vi hade en diskussion med 

förskolläraren för att förbättra våra frågor och bli så tydliga som möjligt. Istället för att endast 

diskutera frågornas upplägg hade vi kunnat göra en testintervju där vi hade kunnat testa 
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intervjun i sin helhet. Men istället valde vi att bara diskutera kring frågorna då tiden inte 

räckte till för varken oss eller förskolläraren. Hela idén med den här diskussionen var att få 

reda på om våra frågor stämmer överens med studiens syfte. 

 

Valet av att spela in intervjuerna var för oss självklart. Bryman (2011) anser att det är en 

fördel att spela in intervjuerna då intervjuaren bör vara lyhörd för de svar som deltagarna ger, 

samt att följa upp intervjufrågorna på olika sätt. Vi ville lägga fokus på att lyssna in samt 

ställa följdfrågor utifrån svaren. Nackdelen med att spela in intervjuerna var att det emellanåt 

var svårt att höra vad som sades då vissa, inklusive oss själva, pratade lite lågt. En annan 

fördel med att spela in var att vi sedan fick möjlighet att skriva ner intervjuerna ord för ord. 

Då blev det enklare att analysera det insamlade materialet. Det underlättade för att vi fick 

orden framför oss och kunde läsa texten flera gånger för att sedan utgå ifrån den. Nackdelen 

med att skriva ner intervjuerna ord för ord var att det tog lång tid och mycket av vår energi 

försvann. 

 

För att göra studien mer trovärdig skulle en observation kunna genomföras. Eriksson 

Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att något som är viktigt att ha med sig är att intervjuer 

inte säger allt. Därför hade vi gärna velat observera om förskollärarna faktiskt gör som de 

säger. Nackdelen med att endast göra intervjuer är att vi inte fick möjlighet att få en inblick i 

hur förskollärarna praktiskt arbetar ute på gården. Om en observation hade genomförts hade 

vi observerat om förskollärarna gör någon planerad aktivitet, eller om de endast följer upp och 

engagerar sig i barnens spontana intressen. 

Didaktiska konsekvenser 

Ett första steg till att använda förskolans utegård för planerade aktiviteter är att en dag i 

veckan flytta ut en inomhusaktivitet till utemiljön. Det här för att visa att det inte är någon 

skillnad på att göra saker inne respektive ute. Vi anser att förskolläraren inte behöver göra 

någon stor aktivitet som planerats i flera veckor. Förskolläraren kan börja i liten skala för att 

sedan bygga vidare på idén och göra mer avancerade saker. Det mesta handlar om att våga gå 

ut och prova sig fram vad som passar en själv bäst. Det som fungerar för ena förskollärare 

kanske inte passar den andra, utan alla får ha sina egna små knep. 

 

Något som påverkar utomhuspedagogiken på gården handlar om förskollärarens intresse och 

engagemang. Som förskollärare bör du inte vara rädd för att använda utomhuspedagogiken. 

Känner sig förskolläraren osäker på grund av att kunskapen inte är tillräcklig, kan 

förskolläraren försöka att omvandla okunskapen till en nyfikenhet istället. Förskolläraren 

behöver inte kunna allt, utan istället kan de lära sig tillsammans med barnen. 

 

Vi hoppas att vår studie kommer vara till hjälp för att visa att det inte behöver vara svårt att 

göra aktiviteter ute på gården. Förskolläraren kan börja med något litet som inte är avancerat. 

Vi har förhoppningen av att studien inspirerar förskolläraren till att våga utmana sig själv och 

barnen genom att gå ut mer. Barnen behöver inte sitta inne och lära sig om stenar, utan kan 

istället gå ut på stenjakt på gården. Diskussion och reflektion kan sedan fortsätta ute på 

gården. Vi anser att allt som görs inomhus kan göras utomhus och ser förskolans gård som ett 

komplement till inomhusmiljön. Vi menar inte att all verksamhet ska göras ute på förskolans 

gård, utan det räcker att förskolläraren kan byta ut någon inomhusaktivitet och göra den i 

utemiljön istället. 
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Förslag till vidare forskning 

Arbetet med den här studien ger många möjligheter till vidare forskning inom det valda 

området. Ett sätt att gå vidare med den här studiens forskning kan vara att välja ut specifika 

läroplansmål eller områden ur läroplanen för att granska mer noggrant. I vår studie valdes att 

använda hela läroplanen, men ett sätt att utveckla forskningen på kan vara att specificera sig 

inom ett område ur läroplanen. För att göra en ny studie mer trovärdig kan observation som 

metod läggas till. Det här för att observera vad förskollärarna faktiskt gör ute på gården. 

Något annat som hade varit intressant att undersöka hade varit om det finns någon skillnad på 

om studien gjorts i en storstad eller ute på landsbygden. Det finns flera olika sätt att bedriva 

vidare forskning på inom det här området, vilket vi hoppas att fler tar tillvara på då det är ett 

viktigt ämne. 
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BILAGA 1 
Hej! 

 

Vi är två studenter från Borås högskola som läser sista terminen till förskollärare. Våra namn 

är Louise och Sandra och vi har precis påbörjat vårt examensarbete som kommer att handla 

om utomhuspedagogik.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur varje förskollärare resonerar kring 

begreppet utomhuspedagogik. Vi vill också ta reda på om det pågår någon planerad aktivitet 

på förskolans utegård utifrån ett lärandeperspektiv. 

 

Datainsamlingen sker genom intervjuer om sex förskollärare på tre olika förskolor. Vi undrar 

om det finns två förskollärare på er förskola som vill delta i vår undersökning. Vi uppskattar 

att intervjun kommer att ta cirka 30-45 minuter.  

 

All data och information som uppkommer under intervjun kommer endast att användas som 

underlag i vårt arbete. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så önskas. 

Deltagarna i intervjuerna kommer att vara anonyma, vilket innebär att inga personuppgifter 

kommer att lämnas ut. Kommunen och förskolans namn kommer att avidentifieras.  

 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er. 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar 

Louise och Sandra  

 

Louise Broman      Sandra Kanfors 

xxxx-xx xx xx      xxxx-xx xx xx 

xxxxxx@student.hb.se    xxxxxx@student.hb.se 



 

 

 

BILAGA 2 
Utomhuspedagogik 

 

1. Vad innebär begreppet utomhuspedagogik för dig?  

 

Planerade aktiviteter på gården 

 

2. Hur använder ni er av förskolans utegård? 

 

3. Hur arbetar ni med barnen när ni befinner er på gården? 

 

- Kan du ge exempel på vad?  

 

- Om inte, varför?  

 

- Om inte, hur skulle du kunna tänka dig att arbeta med planerade aktiviteter på 

förskolans utegård? 

 

- Om inte, vad tror du att barnen kan lära sig genom planerade aktiviterer ute på gården? 

 

4. Vad lär sig barnen genom de planerade aktiviteterna ute på gården? 

 

5. Vad ser du för fördelar/möjligheter med att använda gården till ett lärandesyfte? 

 

6. Vad ser du för nackdelar/hinder med att använda gården till ett lärandesyfte?  

 

7. Finns det något som du vill tillägga angående utomhuspedagogik på förskolan 

utegård?  
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