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Bakgrund 

Då utomhusaktiviteten är en viktig del i barnens vardag på förskolan skall 

utomhuspedagogiken ses som ett komplement till den vanliga undervisningen som sker inom 

fyra väggar. Genom att förskolan har en varierad och pedagogisk utformad utemiljö främjar 

det barnens utveckling och hälsotillstånd. Forskning visar att pedagogens roll är oerhört viktig 

vid utomhusaktiviteter, eftersom barnen behöver en trygg bas att återvända till vid sina 

upptäcktsresor utomhus. Pedagogen skall också vara delaktig i barnens aktiviteter och finnas 

till hands för att svara på frågor som uppkommer samt uppmana till lek och lärande.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på utomhusverksamheten och hur 

barnen på förskolan uppfattar utomhusaktiviteterna. 

 

Metod 

Metoden är en kvalitativ intervjustudie med fyra pedagoger och sju barn på en förskola.  

 

Resultat 
Pedagogerna är positiva till utomhusaktiviteterna och ser dessa som en viktig del i vardagen 

och anser att det är centralt att barnen dagligen får vara utomhus och röra på sig genom fri lek 

och aktiviteter. De finner både fördelar och nackdelar med att vara utomhus och menar på att 

vädret, tidsbrist och rädsla för att någonting skulle hända när de är utomhus är väsentliga 

nackdelar. Fördelarna de tar upp är bland annat att barnen får röra på sig, får frisk luft, blir 

mindre bråkiga samt får en förbättrad syn på miljö- och naturfrågor. Barnen tycker om att 

vara ute och ser pedagogen som ett viktigt stöd och en uppskattad medupptäckare men menar 

på att för mycket tid går åt till annat.  
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Inledning 
 

Fler barn på förskolorna (Skolverket, 2012) ställer högre krav på förskollärarna och miljön i 

verksamheten. Rummens begränsningar stoppar många aktiviteter som barnen har och ökar 

risken för hög ljudnivå och bidrar till en stökig vardag för barnen (Söderström, 2004). Genom 

att vara utomhus finns det möjlighet att komma ifrån dessa problem. Enligt Brügge och 

Szczepanski (2004) bör utomhuspedagogiken vara ett komplement till den vanliga 

pedagogiken, vilken syftar till lärandet som sker innanför fyra väggar. Dock anser de att det 

krävs mycket kunskap och intresse av pedagogerna för att genomföra utomhusaktivteter vars 

mål är att stärka barns lärande och utveckling.  

 

Någonting som jag själv upptäckt som vanligt vid utomhusvistelser är den fria leken där 

pedagogerna finns till som stöd och hjälp om barnen vill ha det. Dock har jag upplevt att 

pedagogerna ofta använder tiden utomhus till andra ändamål än till att skapa aktiviteter som 

präglar barnens behov, vilket jag ifrågasätter.  

 

Med hjälp av kunniga pedagoger finns det sedan stora chanser att barnen tidigt får ett positivt 

förhållningssätt till naturen och miljön. Detta går även att koppla till Läroplanen (LpFö 98, 

rev. 2010) som belyser vikten av att lära barnen att värna om miljön och naturen. När de gör 

det menar jag att det självklart är bäst att de gör det utomhus, så nära naturen som möjligt. 

Genom att få barnen intresserade och delaktiga lär de sig att uppskatta naturen och ta hand om 

den. Naturen blir därför en del av vardagen.  

 

 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på utomhusverksamheten och hur 

barnen på förskolan uppfattar utomhusaktiviteterna. 

 

 

Vad anser pedagogerna om utomhusverksamheten? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det enligt pedagogerna med utomhuspedagogiken? 

Hur ser barnen på utevistelsen? 

Vilken roll har pedagogen utomhus? 
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Bakgrund 

 
I bakgrunden beskrivs först begreppen utomhuspedagogik och utomhusmiljö följt av en 

historisk genomgång av utomhuspedagogiken där relevanta forskare och idéer presenteras. 

Sedan följer information kring styrdokument, utomhuspedagogiken ur olika perspektiv, barns 

perspektiv och inflytande och avslutas med ett stycke om pedagogens roll. 

 

 

Begreppsförklaring 
 

Jag använder mig av beskrivning av utomhuspedagogik som Brügge och Szczepanski (2004) 

utformat: 

 
”Utomhuspedagogik skall vara ett komplement till den traditionella 

pedagogiken (där lärandet oftast sker inom fyra väggar) och bör ses som en 

naturlig del i all undervisning” (s.25). 

 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU, 2004) framställer utomhusmiljön som en 

central kunskapskälla. De tolkar utemiljöns betydelse för lärandet så här:  

 
”Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljö 

kan vara av varierande slag; hembygden, staden, skogen mm. Utomhusmiljö är 

för utomhuspedagogen en lika självklar lärandemiljö som bibliotek eller 

klassrum” (NCU, 2012-05-08). 

 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs begreppet hållbar utveckling så här: 

 
"en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Nationalencyklopedien 

2012-05-29) 

 
 

Historiskt perspektiv  
 

Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att utomhuspedagogikens historiska rötter skapades 

redan under Platons (427-347 f. Kr) och Aristoteles (384-322 f. Kr) tid, eftersom de båda 

ansåg att lärandet utgår från sina sinnen och upplevelser i relation till natur, kultur och 

samhälle. De beskriver vidare att Jacques Rousseau (1712-1778) hade liknande inställningar 

och poängterade även hur viktigt det var att barn får uppleva naturen under deras uppväxt och 

lära med alla sinnen eftersom lärandet stimuleras av sinnliga erfarenheter som ofta 

uppkommer genom leken.  

 

En av de största teoretiker som utomhuspedagogiken till stor del ligger grund för var John 

Dewey (1859-1952) som hade en utvecklingspsykologisk syn på pedagogiken. Han menade 

att skolans möte med barnet var viktigt och ansåg att det mötet måste ske på barnets nivå. 

Hans begrepp ”learning by doing” kopplas till att barnen lär sig genom att göra. Alltså 

behöver de upptäcka, prova och experimentera på egen hand, där läraren skall finnas till 

hands vid behov. Det är bland annat hans teorier som denna studie utgår från.  
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Styrdokument 
 

I läroplan för förskolan (LpFö 98. rev. 2010) beskrivs de riktlinjer som vi pedagoger skall 

följa i undervisningen på förskolan. Ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv skall varje 

verksamhet:  

 
”ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjligheter till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö 98. rev. 2010 

s.7). 

 

Läroplanen (a.a.) belyser även vikten av att varje barn får chans att utveckla sin 

kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga för att samtidigt få en förståelse för 

hälsa och välbefinnande. Barnen skall också ha möjlighet att efter egna förutsättningar vara 

med och påverka sin situation på förskolan och att ta ansvar för förskolans miljö (s.12). 

Förskolan skall enligt läroplanen: 

 
”lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska 

medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa 

barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö både i nutid och i framtid” (LpFö 98. rev. 2010 s.7).  

 

Vidare skall förskolan sträva efter att barnen ”utvecklar intresse och förståelse för naturens 

olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,”(s.10)  

 

En annan grundläggande del av läroplanen (a.a.) är vikten av leken för barnen. Den lyfter 

fram att leken har en stor betydelse för barns utveckling då det är genom den som fantasi, 

inlevelse, kommunikation, stimuleras och även förmågan att samarbeta och lösa problem. Det 

är genom leken som barn får chans att bearbeta händelser, upplevelser, känslor och 

erfarenheter. (s.6) Som pedagog är det därför viktigt att finnas till hands och stötta barnen i 

deras lek och fånga upp deras tankar och erfarenheter för att utveckla dem. Eftersom det är 

genom leken som barnen lär sig hur relationer mellan människor fungerar och hur vårt 

samhälle är uppbyggt är det centralt, att du som pedagog finns närvarande för att svara på 

frågor och föregå som ett gott exempel i verksamheten. 

 

 

Utomhuspedagogik ur ett hälsoperspektiv 
 

Forskning menar på att barn mår bra av att vara utomhus. Waite (2011) anser att barn 

upplever lycka och glädje av att få vara utomhus. Även Filer (2008) beskriver att barns 

välbefinnande och hälsa framhävs genom utomhuspedagogiken. Hon menar också att fysisk 

aktivitet utomhus minskar risken för sjukdomar och kopplar detta till en undersökning som 

gjordes av Department for Education and Skills (2004) i London. De kom fram till att de barn 

som dagligen spenderar mer än en timme utomhus där de aktivt leker och rör på sig mer sällan 

är sjuka och har ett bättre allmäntillstånd. Enligt Brügge och Szczepanski (2004) ger naturen 

möjlighet till sinnesro och chans att utvecklas för barnen. Som en av nackdelarna med 

aktivteter utomhus ses ofta dåligt väder som kan medföra sjukdomar men Brügge (204) menar 

på att det inte är något problem om man klär på barnen rätt sorts kläder. Hon visar på att om 

flerskiktsprincipen anammas, där man skall använda fler lager tunna plagg i stället för ett 

tjockt, blir klimatet aldrig något problem.  
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Även pedagoger som spenderar tid utomhus mår bättre, menar Mårtensson (2005) eftersom de 

har större ytor att röra oss på och får ett annat slags lugn av att slippa höga ljudnivåer och en 

rörig vardag som ofta uppkommer inomhus.  

 

 

Utomhuspedagogik ur ett lärandeperspektiv 
 

Ur ett lärandeperspektiv finns det enligt Brügge och Szczepanski (2004) många fördelar med 

att vara utomhus. Dels är naturen i sig en otrolig plats för skapande och lärande och genom att 

vara utomhus kan barnen använda alla olika sinnen att koppla lärandet och den nya kunskapen 

till. Får barnen chans att se, känna, lukta och höra ett objekt menar Dahlgren och Szczepanski 

(1997) att de lättare kan koppla samman sina erfarenheter till ett lärande. Detta beror på att 

flera olika dimensioner såsom känslomässiga, estetiska, biologiska samt kulturella kan 

samverka på ett annat sätt utomhus. Även om barnen till viss mån även kan göra detta 

inomhus blir det mer konkret om det sker i den rätta miljön. 

 

Dahlgren och Szczepanski (a.a.) belyser också vikten av att vara utomhus eftersom barnens 

nyfikenhet, kreativitet och samarbetsförmåga utvecklas. Får barnen leka i grupp lär de sig 

viktiga komponenter i samhällslivet såsom turtagning och att visa hänsyn gentemot varandra. 

De lär sig också att lyssna på varandras åsikter och får därigenom en demokratisk grundsyn, 

vilket vår läroplan (LpFö 98. rev 2010) vilar sin grund på. Utomhusmiljön måste vara som 

sådan att den triggar barns lärande och möjliggör vidare utveckling. Grahn (2007) beskriver 

vikten av att skapa utmaningar för att barnen skall kunna utveckla deras motorik eftersom det 

till sin del förbättrar deras koncentrationsförmåga. 

 

Backman (2007) har länge forskat kring friluftsliv och dess påverkan på skolan. En av hans 

studier visar på att det finns stora skillnader inom friluftsliv i teorin och hur friluftsliv används 

praktiskt i skolorna. Det är stora skillnader mellan barnens och pedagogernas syn på vad 

friluftsliv innebär, och en av de skillnaderna är pedagogernas okunskap kring ämnet gentemot 

barnens vilja att få mer kunskap. Därför anser han att pedagogerna måste få mer utbildning 

kring friluftsliv och utomhusaktiviteter.  

 
 

Hållbar utveckling 
 

Enligt Westlund (2009) är det väsentligt att barn ska få grundläggande kunskaper om 

miljömedvetenhet och hållbar utveckling. Det är först när barnen är miljömedvetna som de 

kan bli ta hand om naturen och miljön. Detta belyser även Hedberg (2004)  som menar att en 

av grundtankarna med naturskoleverksamheten är att hjälpa barnen att utveckla en relation till 

naturen. Det är först när barnen har en positiv relation till naturen som det går att utveckla 

barnens kunskaper och värderingar kring området natur och miljö.  
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Nedan beskrivs en pyramid som består av fem steg som bäst tillgodogörs genom att börja 

nerifrån och klättra uppåt. Hedberg (2004) menar vidare att det är svårt för barn att vara med 

och påverka miljön om de inte förstår sammanhanget eller vet hur man upptäcker den.

    

    (Hedberg, 2004, s.68) 
 

Westlund (2009) menar att barn måste få kunskaper kring miljön och hållbar utveckling på ett 

konkret sätt och aktivt jobba med aktiviteter som speglar miljömedvetenheten. Författaren 

belyser problem som nedskräpning, brist på återvinning och förgiftning av marker som barnen 

kan ta till sig och lära sig om. Det måste dock ske på barnens nivå, därför måste man skapa 

aktiviteter där barnen är delaktiga i och förstår innebörden av.  Sandell, Öhman och Östman 

(2003) anser att barn tidigt behöver bli medvetna om att deras påverkan på miljön och naturen 

kan lämna spår i framtiden. Författarna menar vidare att just denna syn på hållbar utveckling 

är viktig att samtala och diskutera med barnen kring så att de förstår varför det är viktigt att ta 

hand om naturen. Generellt är barn bra på att ta hand om ting de bryr sig om och får man 

barnen att uppskatta naturen kommer de leda till en miljömedvetenhet (Sandell, Öhman och 

Östman, 2003)  
 

 

Barns perspektiv och inflytande 
 

Det är barnen pedagogerna arbetar för och det är deras perspektiv som bör spegla 

verksamheten (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). Vidare menar författarna 

att som pedagog eller verksamhet är det viktigt att se olika förändringar ur barns perspektiv 

och ha deras välvilja i fokus.  Dock betyder inte det att barnen får bestämma sina villkor, men 

att de får vara med i processen och visa på hur de tänker, tycker och ser på verksamheten. 

Deras åsikter skall sedan ligga till grund för utvecklingen på avdelningen. Persson Gode 

(2011) menar att barnens ståndpunkter bör vara av stor vikt vid förändringar av gården på 

förskolan. Deras önskemål och tankar bör tas tillvara och försöka införlivas i den mån det går. 

Därför föreslår hon att barnen själva får vara med i processen genom att måla ritningar som 

dokumenteras och används. Även Grahn (2007) har forskat kring vikten av barnperspektiv vid 

utformning av gården på förskolan. Han menar på att barn mellan fyra och sex år är bra 

tillgångar i arbetet kring hur gården skall designas utifrån deras behov.   
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Pedagogens roll 
 

Forskare inom utomhuspedagogiken är överrens om att pedagogen har en viktig roll vid 

aktiviteterna utomhus. De skall finnas till som stöd och medupptäckare och bidra till barnens 

positiva syn på utomhusvistelsen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Sandell, 

Öhman och Östman (2003) påpekar att det är väsentligt att pedagogerna planerar och utformar 

utomhusaktiviteterna med ett givet syfte och inte bara låter barnen leka fritt. Som vuxen skall 

man vara med i aktiviteterna och bidra till barnens lärande. Man skall också uppmana till 

spännande lekar, men samtidigt menar Grahn (1997) att det ofta är de vuxna som väljer vilka 

lekar barnen skall leka och det blir då deras perspektiv som avgör vilka lekar som är bra 

respektive dåliga. Detta kan då krocka med barnens syn på vad som är roligt och upplevelsen 

ute kan förstöras. Därför måste pedagogerna se till barnens behov och utforma lekarna efter 

dem. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är fel att styra barnens lek men att man som 

pedagog samtidigt har en otroligt viktig roll genom att stötta och finnas till hands för att 

stimulera deras lekar och för att bygga vidare och utveckla dem.  

 

Enligt Brugge och Szczepanski (2004) har man som pedagog en helt annan roll utomhus än 

inomhus och detta måste man vara medveten om. Inomhus finns det väggar som till stor del 

sätter gränser för hur barnen leker och vad de får göra. Utomhus är det pedagogerna som 

själva måste sätta dessa gränser. Detta kräver både ödmjukhet och pondus hos ledaren som 

samtidigt måste vara anpassningsbar för barnens behov och upptäckarglädje. Persson Gode 

(2011) föreslår att man tidigt lär barnen var man får och inte får vara när man är utomhus och 

att ytan är anpassad efter ålder. Detta ger barnen chans att utforska naturen utifrån deras egna 

perspektiv.  

 

Enligt Ericsson (2004) är det vårt uppdrag som pedagog att utgå från barnens erfarenheter och 

relation till naturen när vi planerar utomhusaktiviteter. Hon menar vidare att många barn och 

ungdomar inte är vana vid att vistas ute i naturen och därför kan den ses som skrämmande och 

vistelsen vara förenad med oro och obehag. Därför måste utevistelsen noga planeras och 

förberedas både för barnen och för de vuxna. Den måste anpassas utifrån dem som känner 

rädsla och deras tankar och funderingar måste besvaras och beaktas.   

 

Ericsson (a.a.) menar att precis som barnen kan pedagogerna känna rädsla inför att vara 

utomhus och ofta beror detta på okunskap. Hon ger exempel som okunskap kring naturen, 

vädret, klädsel med mera. Oftast försvinner denna rädsla om pedagogerna hamnar 

tillsammans med andra pedagoger som är vana vid att vara utomhus och i skogen. Därför är 

det viktigt att tänka på hur man utformar gruppen. Detta menar även Brügge och Szczepanski 

(2004) som hävdar att vid större barngrupper måste alltid mer än en pedagog närvara. Dels av 

säkerhetsskäl om någonting skulle hända men också för att skapa ”nära” upplevelser med den 

lilla gruppen så att alla barn får känna sig lyssnade på, och att de får möjlighet att upptäcka 

naturen tillsammans med den lilla gruppen där alla hjälper till (s.37).  

 

En rädsla som många pedagoger upplever kan även vara de oförberedda situationer som 

uppkommer utomhus som pedagogen inte kan förutspå. Detta leder enligt Ericsson (2004) 

dock oftast bara till nyfikenhet och förundran hos barnen och de måste tillsammans lösa 

problem som kan uppstå. 
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Teoretisk utgångspunkt 

 
Studiens teoretiska utgångspunkt är baserad på John Deweys ”learning by doing” teorier som 

syftar till att barnen lär och utvecklas genom att göra. Jag har också kopplat studien till 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) utvecklingspedagogiska teori där 

pedagogen ses som ett viktigt stöd i barns utveckling.  

 

John Dewey levde mellan år 1859 och 1952 och var en amerikansk pedagog och filosof. Hans 

teorier har satt stort avtryck i dagens pedagogik och vår läroplan (Lpfö 98. rev. 2010) har nära 

kopplingar till hans tankar och idéer. Dewey (2004) anser att verkligenheten bör förenas med 

teorin vilket hela utomhuspedagogiken bygger på. Vidare menar han att barn lär sig genom att 

skapa någonting i samspel med andra. Detta kopplar han till att praktiska övningar ger barnen 

möjlighet till att reflektera och vad de gör och varför på ett helt annat sätt än om de bara 

skulle arbeta teoretiskt. Han ansåg också att det optimala lärandet sker då praktiska övningar 

sammanflätas mellan olika teoretiska ämnen, eftersom barnen då kan ta in olika information 

och sedan koppla dem till egna erfarenheter. Även miljön är relevant för barnens lärande och 

utveckling och han menar att den skall vara så autentisk som möjligt i förhållande till ämnet 

som undersöks.  Genom att anpassa undervisningen till miljön menar Dewey och Dewey 

(1918) att barnen får chans att använda alla sinnen och sin egen kropp på ett positivt sätt. De 

markerar att det är viktigt att barnen får röra på sig och springa, skrika och arbeta. (s.14) 

 

Enligt Dewey (2004) har pedagogen en viktig roll för barnens utveckling. Denne måste vara 

aktiv och närvarande och kunna svara på barnens frågor genom att ha mycket kunskaper kring 

ämnet och samtidigt vara pedagogisk och förklara på en klart och tydligt sätt. Genom att 

pedagogen är detta kan undervisningen anpassas utefter alla barns olika förutsättningar. 

Pedagogen bör också utgå från barnens erfarenheter och intressen när denne planerar 

undervisningen.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) har även de en positiv syn på pedagogens 

roll för barns utveckling. De anser att det är pedagogens roll att få barnen att reflektera över 

olika sätt att se på händelser. Genom att utmana barnen och skapa situationer som ger dem 

chans att reflektera och uttrycka sig på olika sätt kommer det att stödja dem i deras 

utveckling. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det är centralt att 

veta att lek och lärande inte går att skilja på i barnens värld. Därför måste pedagogen anpassa 

verksamheten efter barnens intressen och vara delaktiga i deras lekar och genom dem utmana 

och främja lärandet. Pedagogen har också en viktig roll kring hur miljön i verksamheten ser 

ut, författarna menar att barn behöver en stimulerande utomhusmiljö för att finna lusten till 

lärande. De behöver olika miljöer som lätt kan förändras utefter deras behov och intressen.  
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Metod 

 

I detta avsnitt kommer en redogörelse för studiens ansats och redskapet för 

att genomföra undersökningen, det vill säga kvalitativ intervju upp. Därefter beskrivs urvalet 

följt av hur genomförande gått till. Sist belyses etik, reliabilitet och validitet samt analys.  

 

Kvalitativ metod  
 

När syftet med min studie var att få reda på hur pedagoger och barn uppfattade 

utomhuspedagogiken har jag valt kvalitativ intervju som redskap. Detta kopplade jag till 

Backman (2008) som menar att individens intresse och tolkningar speglar det kvalitativa 

förhållningssättet. Eftersom min studie kommer spegla de intervjuades åsikter och 

uppfattningar ansåg jag att detta redskap kommer att ge bäst resultat. Att jag valde att 

intervjua både barn och pedagoger ger studien högre validitet och det beror även på att det 

finns få studier som belyser hur just barnen uppfattar utomhusaktiviteten och pedagogernas 

roll i denna.  

 

Kvalitativa barnintervjuer  
 

När man intervjuar barn menar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att det är viktigt att 

man ställer halvstrukturerade frågor, alltså frågor som utmanar barnen och som ger möjlighet 

till åtanke. Författarna menar även att det är viktigt att låta barnen tala färdigt och inte avbryta 

eller leda in barnen på något spår utan låta barnen vara med och påverka intervjun och dess 

utformning. Därför är pedagogens roll en blandning mellan aktiv och passiv genom hela 

intervjun för att få barnen trygga i intervjun. Enligt Trost (2010) är det i det närmaste samma 

sak att intervjua barn som att intervjua vuxna. Dock är den stora skillnaden att många barn 

kan ha svårt för att koncentrera sig länge och sitta stilla. Därför valde jag att under första 

intervjun med tre barn testa att lägga fram papper och blyertspennor för att barnen skulle 

kunna måla lite samtidigt som de intervjuades. Detta behövdes dock inte när jag endast 

intervjuade barnen två och två, eftersom de då hade mer tid att prata på och när fokus låg på 

bara dessa barn.  

 

Då Doverborg och Pramling Samuelsson (1991) menar att det är svårt att få till en bra intervju 

om barnen inte har någon relation eller förtroende för dig som intervjuar, valde jag att 

intervjua barn som jag tidigare har träffat under praktikperioder och under lång tid varit 

tillsammans med. Jag valde även att intervjua barnen i grupper om två och tre barn för att de 

skulle känna trygghet i varandra och få intervjun att bli mindre formell. Detta menar 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1991) vara en fördel eftersom de på så sätt kan lyssna 

på varandra och de blir medvetna om varandras svar och kan koppla dem till egna 

erfarenheter. Dock kan en nackdel som författarna tar upp vara att något eller några av barnen 

får mindre plats under intervjun och istället blir tyst och blygt. Platsen jag genomförde 

barnintervjuerna på var i målarrummet på förskolan, där jag tidigare hade städat undan det 

mesta så att rummets föremål inte skulle påkalla för mycket uppmärksamhet för barnen.  
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Kvalitativa intervjuer med pedagoger  
 

Då Trost (2010) beskriver att det är centralt att ställa öppna frågor som den intervjuade lätt 

kan återkoppla till och tolka utifrån sina egna erfarenheter, kommer jag att ha det i åtanke när 

jag formar mina intervjufrågor till pedagogerna. Även Stukát (2005) beskriver vikten av att ha 

en bra teknik när man intervjuar och även han menar att det är väsentligt att ställa öppna 

frågor som lätt går att återkoppla till sig själv och sina egna tolkningar. Jag har valt att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer med pedagogerna, eftersom jag vill att de ska 

svara på samma frågor. Men eftersom frågorna är öppna och syftar till personliga erfarenheter 

finns det chans till stor variation på svaren, någonting som Trost (2010) finner som viktigt. 

Trots detta menar Trost (a.a.) att det är viktigt att intervjuaren är noga med att intervjun 

fortskrider på ett adekvat sätt och att den måste ha en specifik riktning så att intervjun hela 

tiden följer denna riktning. Men jag är även öppen för att ställa relevanta följdfrågor om 

svaren från pedagogerna uppmanar till detta.  

 

Urval 
 

Jag har valt att genomföra min studie på en förskola där jag intervjuat fyra förskollärare och 

sju barn. Förskolan hade ingen medveten koppling till utomhuspedagogiken utan jag valde en 

förskola där jag tidigare haft mina praktiker och förskollärarna har jag alla träffat innan 

genom den. Jag frågade pedagoger både på den avdelningen jag haft min praktik på och på en 

närliggande avdelning. Alla förskollärare har en förskollärarutbildning bakom sig. Ålder eller 

kön var inte relevant i min studie. Även barnen har jag träffat innan vilket ledde till att jag 

kunde planera vilka barn som passar bra tillsammans för att undvika detta och inte ha för stora 

grupper så att alla barnen hade chans att uttrycka sig. Barnen jag ville intervjua skulle vara i 

5-6 årsåldern och både flickor och pojkar skulle medverka.  

 

Genomförande  
 

När arbetet hade påbörjats åkte jag dit och presenterade min studie och de som skulle 

medverka fick de läsa ett missivbrev (se bilaga 1) och efteråt planerade vi in intervjuerna på 

olika dagar under en veckas tid. En pedagog hade som krav att se intervjufrågorna innan 

intervjun ägde rum och jag valde att gå med på det. De övriga som jag intervjuade fick dock 

inte se frågorna innan. Varje intervju tog mellan 30-40 minuter och efteråt satte jag mig ner 

och lyssnade igenom intervjun för att lättare återkoppla och transkribera datainsamlingen. Vid 

intervjuerna satt vi på en avskild plats för att inte bli störda av andra pedagoger eller barn.  

 

Även barnen på förskolan har jag varit i kontakt med innan genom tidigare praktikperioder. 

För att få föräldrarnas medgivande skickade jag ut missivbrev (se bilaga 2) där jag beskrev 

min studie och bad om deras tillåtelse att få intervjua deras barn. Dessa brev fick jag hjälp av 

en pedagog att samla in om jag inte personligen tog kontakt med föräldrarna. Jag fick svar 

från alla de nio familjer jag skickade ut missivbrevet till och valde därefter ut sju barn som jag 

intervjuade. Barnen var mellan fem och sex år gamla.  

 

Frågorna jag ställde till pedagogerna respektive barnen (se bilaga 3 och bilaga 4) hade jag 

utformat själv utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Jag använde även relevant litteratur 

för att utforma frågorna på bästa sätt. Eftersom jag skriver studien själv kände jag mig lite 

osäker på att intervjua framförallt barnen, eftersom det är någonting jag aldrig tidigare har 

gjort. Därför valde jag att genomföra en gruppintervju med hjälp av två barn i min 

bekantskapskrets, och efter den intervjun utvecklade jag frågorna ytterligare. Att genomföra 
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en pilotstudie är enligt Patel och Davidsson (2003) en bra förberedelse för den riktiga studien 

eftersom man då kan minska möjliga problem och bli mer förberedd och säker i sin roll som 

intervjuare. En pilotstudie är också ett bra sätt för att förbättra validiteten på en undersökning. 

 

Jag spelade in alla intervjuerna med hjälp av min mobiltelefon och berättade detta i början av 

intervjun för pedagogerna och barnen, för att de skulle känna sig tryggare med vad som låg på 

bordet. Att jag spelade in intervjuerna berodde på att jag på så sätt enkelt kan transkribera 

svaren senare och istället vara en aktiv lyssnare under tiden intervjun pågår utan att behöva 

lägga ner tid på att skriva ner svaren. Detta är enligt Løkken och Søbstad (1995) centralt 

eftersom barn lätt blir störda om ens uppmärksamhet delas med något annat, i detta fall 

skrivpapperet. När man spelar in intervjun menar även Kihlström (2007) att validiteten och 

reliabiliteten ökar eftersom man på så sätt inte missar något viktigt som den intervjuade säger. 

  

Etik 
 

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer när jag genomfört 

denna studie.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det första etiska kravet informationskravet som innebär att 

jag som forskare ska meddela de inblandade kring studien och dess syfte. Därför skrevs två 

olika missivbrev, både till pedagogerna jag intervjuade och till föräldrarna vars tillåtelse är 

obligatorisk att ha för att få intervjua deras barn. I missivbrevet beskrev jag även hur jag 

kommer att använda mig av informationen som jag får fram genom intervjuerna. Det andra 

etiska kravet är samtyckeskravet som går ut på att deltagandet i studien är frivillig, och att du 

som deltagare har möjlighet att avbryta din medverkan när du vill. Jag som genomför studien 

måste även ha alla deltagares samtycke och som tidigare nämnts skickades det ut missivbrev 

till föräldrarna som de fick godkänna eller tacka nej till.  Det tredje etiska kravet är 

konfidentialitetskravet där deltagarna samt förskolan i studien avidentifieras och den 

insamlade datainsamlingen bevaras på ett sätt som gör det omöjligt att obehöriga ska kunna ta 

del av. Sista kravet är nyttjandekravet som innebär att den information som samlats in under 

studien endast får användas till den aktuella studien och till andra forskningsändamål. 

Namnen på pedagogerna och barnen i studien är fiktiva för att inte avslöja deras identiteter.  

 

Reliabilitet och validitet 
 

Reliabiliteten, alltså trovärdigheten i ett arbete, går ut på att studien har genomförts på ett 

adekvat sätt. Därför är det viktigt att vara klar och tydlig i sitt arbete och beskriva 

tillvägagångssättet i de olika momenten, så att läsaren enkelt kan följa utvecklingen genom 

hela studien (Kihlström, 2007). För att studiens reliabilitet skall bibehållas var mina 

intervjufrågor nerskrivna innan intervjuerna ägde rum för att de medverkande ska få höra 

samma frågor. Att jag valde att ge en pedagog frågorna innan intervjun ägde rum kan ha 

påverkat studiens reliabilitet men det var ett medvetet val från min sida. Intervjuerna utfördes 

dessutom på en och samma plats, både för pedagogerna och för barnen, för att minska risken 

för påverkningar från omgivningen och andra störmoment. Enligt Kihlström (a.a.) och Trost 

(2010) är det relevant att intervjuerna spelas in med hjälp av ljudupptagning, vilket jag har 

gjort. Jag har också valt att citera pedagogerna och barnen i resultatdelen för att visa på att det 

är deras tolkningar och åsikter som framställts.   

 

Validiteten, alltså giltigheten i en uppsats innebär att syftet i undersökningen blir besvarat 

(Kihlström, 2007). Kihlström (a.a.) menar att en forskare bör vara tydlig i sina redogörelser av 
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de olika faserna i arbetet kring intervju och analys, eftersom de på så sätt förbättrar validiteten 

i ett arbete. Alltså är det viktigt för mig som undersökare att anteckna mina steg och tankar 

innan jag drar slutsatser för att läsaren lättare ska förstå hur jag tänker och därmed öka 

validiteten. Kihlström (a.a.) skriver vidare att det är viktigt att resultatet man kommit fram till 

svarar på syftet man utvecklade i början av studien. Har man ett arbete där man fått svar på 

sitt syfte ökar det automatiskt validiteten. Därför är det viktigt att noga gå tillbaka till syftet 

och sina frågeställningar under undersökningens gång, och se till att man inte faller utanför 

ämnet.  

 

Analys 
 

Efter att jag hade genomfört varje intervju försökte jag direkt att transkribera materialet. Detta 

för att så snabbt som möjligt bli klar med varje intervju, eftersom man vid kvalitativa 

intervjuer oftast har mycket material att gå igenom och då är det lättare när intervjun är 

relativt aktuell. (Patel & Davidsson 2003). Jag transkriberade alla intervjuer på datorn för att 

få en överblick på hur datainsamlingen blev. Enligt Stukát (2005) är transkriberingen en 

tidskrävande men oerhört viktig del i processen av arbetet. Det är också relevant att 

transkribera hela intervjuerna för att inte missa någonting och för att underlätta vid skrivandet 

av resultat och analys.  

 

När transkriberingen var klar delade jag upp svaren utifrån fråga för att se hur 

datainsamlingen kunde kopplas till mitt syfte och mina frågeställningar för att sedan skrivas 

om till resultatet. Jag kategoriserade sedan intervjuerna utifrån mina preliminära rubriker för 

resultatet.    
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Resultat  

 
Här redovisas resultatet av datainsamlingen som grundar sig på de intervjuer med pedagoger 

och barn som genomfördes på en förskola belägen i ett större samhälle i Västra Götaland. 

Både pedagogerna och barnen har fått fingerade namn. 

 

Deltagare 
 

Pedagogerna som deltar var 

 

Hanna, Miriam, Lars och Stina 

 

Barnen som medverkar i gruppintervjuerna var 

 

Första intervjun: Lisa, Oskar och Kalle 

Andra intervjun: Jonas och Emil 

Tredje intervjun: Miranda och Jennifer 

 

 

Pedagogers syn på fördelarna med utomhuspedagogik 
 

Pedagogerna finner många fördelar med utomhuspedagogiken och är positiva till att barnen 

får vara ute i friska luften och springa av sig. En pedagog beskriver en av fördelarna: 

 
Framförallt den friska luften som barnen får av att vara ute, de blir mindre 

stimmiga när de kommer in sen./…/ De mår helt enkelt bättre. (Intervju med 

Hanna 120418) 

 

Denne menar att barnen blir lugnare av att vara ute eftersom den friska luften gör att barnen 

mår bättre och blir mindre bråkiga när de sedan kommer in. Även två andra pedagoger 

berättar om liknande åsikter: 

 
Det finns ingenting som man gör inomhus som man inte kan göra utomhus. Men 

en av de största fördelarna tycker jag är ytorna som finns utomhus. /…/ 

Inomhus får barnen inte samma möjlighet att vara ensamma, de måste alltid 

dela rummet med kanske 2-4 andra barn, vi får inte plats annars. Men utomhus 

kan barnen springa iväg en bit och leka ostört.(Intervju med Stina 120419) 

 

Pedagogen menar att miljön inomhus inte kan uppfylla barnens krav på ostörd lek utan de 

tvingas anpassa leken efter rummen och de andra barnen. Denne beskriver också att barnen 

mår bra av ytorna som finns utomhus eftersom de kan få vara för sig själva utomhus, 

någonting som är svårt inomhus.  

 

Den andra pedagogen berättar vidare: 

 
Sen behöver barnen få springa av sig och leka utomhus. De blir inte styrda av 

varken rummets begränsningar eller av oss pedagoger som kanske kommer och 

stör eller säger åt dem att vara tystare till exempel.(Intervju med Miriam 

120419) 
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Pedagogen beskriver att barnen lätt kan störas inomhus, eftersom rummet skapar 

begränsningar, men denne framhäver också att det kan vara pedagogerna som stör barnens lek 

genom att tillrättavisa dem.  

 

En pedagog säger: 

 
Barnen får ju springa massor utomhus, och röra på sig. Det går ju inte inomhus 

på samma sätt. Så det är en stor fördel. Alla får ju plats utomhus, men det gäller 

ju att man som pedagog har koll på området och vet var alla är. (Intervju med 

Lars 120419) 

  

Denne är även positiv till utomhusaktiviteterna eftersom barnen får springa och röra på sig 

utomhus, någonting som kan vara svårt inomhus.  Men den här pedagogen ser även att ytorna 

kan leda till problem, då det kan vara svårt att hålla koll på alla barnen, det sätter krav på 

pedagogerna som måste ha koll på området.  

 

En annan fördel som två pedagoger tar upp i intervjuerna är hur barnen uppfattar och lär sig 

kring det abstrakta och konkreta: 

 
En annan fördel med att vara utomhus är att barnen får ett annat perspektiv på, 

hm, vad kan man säga, det konkreta i lärandet. /…/ Alltså om man pratar med 

barnen om ett träd inomhus så kanske man visar ett träd på en bild och pratar 

om det. Men utomhus kan de se trädet samtidigt som de kan känna på barken 

och löven. De kanske ser fåglar flyga och massa diskussioner uppkommer som 

inte hade uppkommit av en bild. (Intervju med Stina 120419) 

 

Enligt denne får barnen ett annat perspektiv på det konkreta lärandet genom att vara utomhus 

då de lättare kan koppla till exempel bilder till det verkliga tinget om de får se och känna på 

det.  

 

Den andra pedagogen är inne på samma spår.  

  
Jag gillar att kombinera aktiviteterna så att man är både ute och inne. /…/Jag 

tror att barnen förstår på ett annat sätt om det abstrakta blir konkret. Det är en 

fördel med att få vara ute, barnens synsätt vidgas tror jag. (Intervju med Miriam 

120419) 

 

Denne föredrar att kombinera inomhusaktiviteter med utomhusaktiviteter eftersom även 

denna pedagog anser att barnen lär sig bättre om de får se och känna på det som lärs ut, att 

barnens synsätt vidgas genom att få vara utomhus.   
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Pedagogers och barns syn på nackdelarna med utomhuspedagogik 
 

Vädret ses som en stor nackdel hos pedagogerna. Alla fyra pedagoger nämner att vädret har 

en central roll i utevistelsen. Är det dåligt väder påverkar det aktiviteten utomhus menar en 

pedagog:  
 

Vi är ute mer och mer nu när det börjar bli lite varmare. Men inte ens jag gillar 

att vara ute och ha aktivteter med barnen om det ösregnar och blåser snålt. 

Tyvärr. (Intervju med Stina 120419) 

 

En annan pedagog påpekar detta: 

 
Hur länge vi är ute varje dag varierar rätt mycket. Framförallt beror det på 

vädret. Men också allt annat som man måste hinna med. (Intervju med Hanna 

120418) 

 

Pedagogerna menar att vädret har en stor påverkan på hur länge de är ute varje dag. Det 

poängteras också att det är mycket annat som också måste hinnas med. 

 

En pedagog menar däremot att vädret inte spelar någon roll, att barnen på deras avdelning är 

utomhus dagligen.  

 
Vi är ute mellan 1-2 timmar varje dag. Oavsett väder!(Intervju med Miriam 120419) 

 

En pedagog visar missnöje med att vara ute:  

 
Personligen är jag hellre inne när det är dåligt väder ute. Fast när det blir 

varmare är det rätt skönt att vara ute också. Det tycker både jag och barnen. 

Sen måste ju barnen få frisk luft, även om det regnar ute. Annars blir de så 

stojiga och stökiga under eftermiddagen. (Intervju med Lars 120419) 

 

Pedagogen gillar alltså inte att vara ute och menar att det till största del beror på vädret. Dock 

betonar denne att barnen måste få frisk luft dagligen eftersom de blir bråkiga på 

eftermiddagen om de inte fått vara ute tidigare under dagen.  

 

Barnen däremot tar inte upp att vädret spelar roll. Det är bara en som känner motvilja att gå ut 

när det är dåligt väder. Denne sade under intervjun: 

 
Det är tråkigt när det regnar. Och kallt. Finns inget att göra heller. 

(Gruppintervju med Lisa, Oskar och Kalle 120417) 

 

Barnet tycker inte att det finns så mycket att göra när det regnar och säger också att det är 

kallt.  

 

Ett annat barn tycker att det är kul att vara ute när det regnar. 

 
Jag gillar när det regnar, när man kan plaska och hoppa i vattnet 

(Gruppintervju med Lisa, Oskar och Kalle 120417)  

 

Även bristen på personal är en faktor som en majoritet av pedagogerna tar upp. En pedagog 

beskriver sin ovilja att gå iväg själv med barnen: 
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Sedan är jag själv lite rädd för att gå iväg från förskolan själv med några barn. 

Om något skulle hända. Vi får ju egentligen inte gå iväg själva men barnen 

behöver få lite egentid med oss vuxna också.  (Intervju med Hanna 120418) 

 

Denne är alltså rädd för att gå iväg själv med några barn från förskolan och menar på att det 

skulle vara kritiskt om någonting skulle hända. Den sistnämnda förklarar också att man inte 

får gå iväg själv från förskolan men är kluven till det eftersom barnen behöver få egentid med 

de vuxna. 

 

Två andra pedagoger beskriver samma problem: 

 
Men sen det jag var inne på precis innan, att det kan vara svårt att hålla koll på 

alla barn utomhus. Det gäller ju att ingen försvinner. Är man inte tillräckligt 

många pedagoger med ute så kan det bli svårt. (Intervju med Lars 120419) 

 

Denne beskriver att det kan vara svårt att hålla koll på alla barn utomhus om det inte är 

tillräckligt många pedagoger utomhus. 

 

Den andra pedagogen säger: 

 
Många av oss inte känner oss inte säkra i att gå iväg från gården för att barnen 

ska få lite omväxling. Vi är ju redan så pass få vuxna på varje avdelning av vi 

inte kan ta varken tid eller personal till att gå iväg särskilt mycket. Hade något 

hänt med barnen, typ att någon skadar sig eller försvinner blir det ju väldigt 

kritiskt./…/ Det är ju en mardröm om något sådant skulle hända.(Intervju med 

Miriam 120419) 

 

Denne anser att de på förskolan är för få pedagoger för att klara av att gå iväg från förskolan 

särskilt ofta. Den sistnämnda menar också på att det är en mardröm om någonting skulle 

hända med barnen medans de är borta, denne ger exempel på om någon skulle skada sig eller 

försvinna.  

 

Andra aspekter som två av pedagogerna ser som negativt med utomhuspedagogiken är tiden 

det tar att få på barnen alla kläderna: 

 
Framförallt tiden, det tar mycket tid att ta på och av barnen, framförallt på 

vintern. Det kan ta mer än en timme om alla 25 barn ska ut samtidigt, då är det 

ju nästan dags att gå in igen när den sista har kommit ut. (Intervju med Hanna 

120418) 

 

Denne belyser problemet med att det tar lång tid att ta på och av kläderna på vintern och 

förklarar att det kan ta upp till en timme om alla barnen på avdelningen skall ut samtidigt. 

 

En annan pedagog har upplevt att fel kläder kan bli ett problem för både pedagogerna och 

barnen: 

 
En nackdel kan vara att barnen har fel kläder på sig utomhus /…/ Oftast har ju 

barnen extrakläder här på förskolan men ibland finns det inte tillräckligt varma 

kläder där heller. Då får de låna av oss, men det blir ju massa extra arbete och 

barnen blir kinkiga. (Intervju med Stina 120419) 

 

Pedagogen beskriver att barnen ibland har fel sorts kläder på sig som inte är anpassade till 

vädret. Det kan leda till många extra ombyten för barnen som blir ledsna och mer arbete för 

pedagogerna. 
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Pedagogers och barns syn på hållbar utveckling 
 

Hållbar utveckling och miljötänk berör en stor del av pedagogernas planerade aktiviteter 

utomhus. En pedagog beskriver: 

 
Vi har en sådan fantastisk natur här i Sverige och den behöver barnen få chans 

att upptäcka i tidig ålder. /…/ Sedan är det viktigt att vi både tar och ger av 

miljön. Att barnen får ett miljötänk tidigt. Att de tar hand om naturen. Och vet 

om varför. (Intervju med Hanna 120418) 

 

Pedagogen påtalar att Sveriges natur är fantastisk och att det är viktigt att barnen tidigt får 

chans att uppleva den. Denne beskriver också att det är viktigt att barnen får ett miljötänk och 

tar hand om naturen.  

 

En pedagog påtalar vikten av att låta barn med annan kulturell bakgrund få vara utomhus för 

att det ska bli en del av barnens vardag.  

 
Alla barn har rätt att få vara ute varje dag och att de får lära sig om miljön och 

naturen vi har här i Sverige. Jag försöker tidigt lära barnen om allemansrätten 

och få barnen trygga i att vara i skogen och utomhus över huvud taget. Många 

barn är inte alls ute på fritiden och barn från andra kulturer kanske ser 

utomhusvistelsen som skrämmande och blir osäkra, det är inte alls bra. Så det 

måste vi förändra.(Intervju med Miriam 120419) 

 

Pedagogen vill att barnen skall känna sig trygga i att vara utomhus eftersom de är ute så pass 

mycket varje dag. Den sistnämnda visar också på att många barn från olika kulturer kan vara 

rädda för att vara utomhus och det är viktigt att förändra. 

 

En pedagog säger: 

 
Jag försöker också ta med mig olika barn när vi går och slänger skräp och 

sopor och prata med barnen om hållbar utveckling. (Intervju med Stina 120419) 

 

Denne försöker få miljötänkandet att bli en del av vardagen genom att ta med barnen när de 

slänger skräp och under tiden prata med barnen om hållbar utveckling.  

 

På en pedagogs avdelning håller de även på med ett skräpprojekt.  

 
På avdelningen håller vi på med ett skräpprojekt nu, så uppe på kullen har vi 

grävt ner en bräda med olika skräp fastspikat. Det gjorde vi i höstas. Så nu 

snart har vi tänkt att vi ska gräva upp plankan och se vad som har hänt med 

barnen och prata med dem om de vi kan se. Vi vill att de själva ska bilda sig, 

vad säger man…? Hypoteser om vad som hänt och så ska vi prata om det. Man 

kan få in mycket om varför man ska värna om miljön och vad som händer om 

man skräpar ner. (Intervju med Miriam 120419) 

 

Pedagogen beskriver en aktivitet där de spikar fast olika sorters skräp på en planka som de 

sedan gräver ner och efter ett tag gräva upp igen och se vad som har hänt. Barnen får under 

tiden ställa hypoteser kring vad de tror händer och de har diskussioner kring det. På så sätt 

kan de få in många samtal kring varför man ska värna om naturen och vad som händer om 

man skräpar ner.  
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Även barnen uppskattar aktiviteter med hållbar utveckling, då framförallt när förskolan hade 

en skräpplockardag. Ett barn säger: 

 
Jag kommer ihåg när vi samlade skräp, då fick vi en påse var och så sprang vi 

plockade upp skräp. Sen åt vi bullar. (Gruppintervju med Oskar, Kalle och Lisa 

120417) 

 

Vidare beskriver barnet varför det var roligt med aktiviteten:  

 
Jo, för det fanns jättemycket skräp. Det räckte till alla. Jag hittade en flaska som 

var grön. Den luktade äckligt. (Gruppintervju med Oskar, Kalle och Lisa 

120417) 

 

Barnet såg aktiviteten som rolig eftersom det fanns skräp så att det räckte till alla. Denne 

uppskattade även att de fick bullar efteråt. 

 

Även två andra barn minns skräpplockardagen som positiv. Här ställdes en fråga om barnen 

kom på någon rolig aktivitet utomhus.  

 
Miranda - Vi har plockat skräp! Kommer du ihåg det Jennifer? 

Jennifer – Jaa, vi fick en påse var och så skulle vi lägga i allt skräp vi hittade. 

Jag hittade jättemycket, vid lekplatsen.  

Miranda - Och i skogen. Fast där fanns det inte så mycket skräp. Fast jag 

hittade en ölburk.  

Jennifer – och sen fikade vi. Vi fick saft och bullar. 

(Gruppintervju med Jennifer och Miranda 120417) 

 

Båda barnen gillade aktiviteten eftersom alla fick varsin påse och att de hittade mycket skräp. 

Även de uppskattade att de fick fika efteråt. 

 

Två andra barn minns när de plockade skräp.  

 
Jonas – Jag kommer ihåg när vi plockade skräp. När all snön hade försvunnit. 

Det var kul, Linda sa att det var som en skattjakt. Att allt skräp var skatter. Vi 

samlade in jättemycket skatter. Och sen fick vi byta skräpet mot bullar. Och så 

fick vi saft.  

Emil – jaa! Jag hittade också skräp. Kommer du ihåg när vi hittade lådan som 

vi tog tillbaka hit?  

Jonas – Jaa! Den som vi fick måla om. 

(Gruppintervju med Jonas och Emil 120418) 

 

Pedagogerna har på ett roligt och barnvänligt sätt gjort skäpplockardagen till ett positivt 

minne hos barnen genom att göra den till en skattjakt och bjuda barnen på fika som belöning. 

Även att de fick ta med en del av skräpet tillbaka till förskolan och återanvända det ses som 

positivt.  

 

Pedagogers och barns syn på pedagogens roll utomhus 
 

Pedagogerna ser deras roll utomhus som stöd för barnen för att finnas till hands om de små 

behöver hjälp eller någon att prata och leka med. En pedagog beskriver det så här: 

 
De små barnen finns man ju till för om de behöver hjälp och man får hålla lite 

mer koll på dem. De stora barnen klarar sig rätt bra själva. Då får man bara gå 

dit och hjälpa till om man behövs. (Intervju med Hanna 120418) 
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Pedagogen menar att man får hålla mer koll på de yngre barnen än de äldre barnen eftersom 

de äldre ofta klarar sig själva och kommer om de behöver hjälp. 

  

En pedagog ser sin roll som en medupptäckare tillsammans med barnen som viktigt.  

 
Jag försöker vara väldigt aktiv när jag är ute och är med barnen så mycket som 

möjligt. Jag tycker det är jättetråkigt att stå stilla i ett hörn och kolla på när de 

leker. Ibland vill de ju inte att jag ska vara med, då accepterar jag självklart 

det. Men oftast tycker barnen det är jättekul när någon pedagog är med och 

leker. Man får ett helt annat synsätt om man leker och hittar på saker med 

barnen.(Intervju med Stina 120418) 

 

Pedagogen försöker ta vara på tiden med barnen när de är utomhus och enligt denne 

uppskattar barnen det. Efter intervjuerna med barnen bekräftas pedagogens ord, barnen 

uppskattar när pedagogerna är med och leker. Nedan frågade jag om barnen vill att 

pedagogerna ska vara med i deras aktiviteter. 

 
Miranda – Jaaa, jag tycker det är kul när Linda och Hanna är med och leker. Vi 

brukar leka jage och kurragömma. En gång klättrade jag upp i ett träd och 

Linda hittade mig inte.(Gruppintervju med Miranda och Jennifer 120418) 

Lisa - Ja. Ibland. När Linda leker jage med oss är det kul. Eller när vi byggde 

den stora snögubben när du var här förra gången. Vi gjorde mamma, pappa, 

barn. (Gruppintervju med Kalle, Emil och Lisa 120417) 

 

Barnen uppskattar alltså när pedagogerna är med barnen och leker och ger exempel på lekar 

där de är roligt om pedagogerna är med. 

 

På frågan varför det är kul när pedagogerna är med och leker beskrivs bland annat att det blir 

mindre bråk och roliga aktiviteter.   

 
Miranda – För att de hittar på roliga saker och hjälper till o hämtar när vi vill 

ha nåt. (Gruppintervju med Miranda och Jennifer 120418) 

Jennifer – för att det blir roligare då. Dom kommer på så roligare saker. Och 

sen så säger de till om någon bråkar och slåss. Då får man inte vara med säger 

de. Ibland får vi vara med och spela fotboll med killarna. Fast det är bara om 

Linda är med. Hon säger till killarna att vi också vill vara med och spela. Fast 

det är ganska tråkigt och spela fotboll. (Gruppintervju med Miranda och 

Jennifer 120418) 

 

Barnen förklarar att pedagogerna finns tid hans om de behöver hjälp och vill att de ska vara 

med och leka eftersom de blir roligare då. De beskriver även pedagogerna som 

konflikthanterare och menar på att de får vara med och spela fotboll om någon vuxen är med 

och spelar. 

 

Barnen upplever att pedagogerna ofta behöver använda tiden utomhus till att hjälpa de mindre 

barnen och prata med de andra pedagogerna.  

 
Jonas - Linda är med ibland men hon kan inte vara med så länge. Hon måste 

hjälpa småbarnen. (Gruppintervju med Jonas och Emil 120418) 

 

Kalle - Ibland. Idag ville vi måla huset (med hjälp av vatten. Min anm.) och då 

fick vi vatten av Linda, men mitt tog slut. Sen fick jag inte mer, för Linda stod 

och pratade jättelänge med Stina (annan pedagog på förskolan. Min anm.) sen 

skulle vi gå in. Det är tråkigt att vänta. Men vi får inte avbryta, då får man 

ingen hjälp alls. (Gruppintervju med Kalle, Oskar och Lisa 120417) 
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Barnen uppfattar det som tråkigt när pedagogerna pratar med varandra och inte finns till 

hands för dem. Det blir mycket väntande. Även pedagogerna är medvetna om att en stor del 

av tiden utomhus går åt till att prata med andra vuxna och finner det som negativt men menar 

att det inte finns någon annan tid till det.  

En pedagog beskriver: 

 
Sedan får man passa på att prata med de andra som jobbar på förskolan när 

man är ute tillsammans. Det finns inte så mycket tid till det annars. (Intervju 

med Hanna 120418) 

 

En annan pedagog säger: 

 
Jag försöker vara med barnen så mycket jag hinner, men man får passa på att 

prata med de andra vuxna också när man är ute. Det finns ingen tid till det 

annars. Är ju tråkigt om man ska behöva ta jobbsaker på lunchrasten. Sedan är 

det klart att man inte bara pratar om jobb när man är utomhus heller, det blir ju 

lätt att man kommer in på annat. Om något roligt har hänt som bara måste 

berättas. Haha… (Intervju med Miriam 120419) 

 

Pedagogerna anser att de finns till för barnen när de är utomhus men menar på att de måste få 

tid att prata med de andra förskollärarna när de är ute eftersom de inte finns någon tid för det 

annars och de helst inte vill prata om arbetet under lunchrasten.  

 

En majoritet av pedagogerna anser att det är pedagogens roll att utveckla 

utomhusaktiviteterna tillsammans med barnen men finner olika anledningar till varför det blir 

svårt. En pedagog beskriver det så här: 

 
Jag skulle gärna arbeta mer med utemiljön. Men det finns nog ingen tid till det 

tyvärr. Men vi har pratat om att göra om gården lite på arbetsplatsträffarna. 

Stina på en annan avdelning är ju väldigt intresserad av utomhuspedagogiken 

och hon har ju läst en extrakurs om det om jag inte minns fel. Hon hade många 

förslag på hur vi kunde förändra gården, det måste bara bli lite varmare. 

(Intervju med Hanna 120418) 

 

Pedagogen menar att tiden inte räcker till men är positiv till att det finns en annan pedagog på 

avdelningen som är intresserad av utomhuspedagogik och denne är öppen för att omskapa 

gården på förskolan.  

 

Även en annan pedagog pekar på att tiden är ett problem, i dubbla bemärkelser.  

 
Joo, det skulle jag väl. Om det finns tid. Jag tycker ju att det är viktigt. Men nu 

är jag rätt gammal också. Haha, så jag tror inte jag kommer läsa några mer 

kurser i alla fall. Men kommer det ny personal som är intresserade av det så lär 

jag gärna av dem. Det är ofta så man får göra nu för tiden.(Intervju med 

Miriam 120418) 

 

Pedagogen ser sig för gammal för att utbilda inom mera kurser men är positiv till att lära sig 

av andra på förskolan och menar på att det är så man lär sig nu för tiden.  
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En pedagog vill utveckla utomhuspedagogiken på förskolan: 

 
Det skulle jag verkligen. Jag tycker det är synd att jag är ensam på förskolan 

som har gått kursen, den var verkligen jättebra och inspirerande. /…/  

Jag har massor med idéer kring hur man skulle kunna utveckla vårt arbete med 

utomhuspedagogiken men det verkar inte finnas så mycket intresse och jag har 

inte tid att ta itu med allt själv tyvärr. (Intervju med Stina 120418) 

 

Pedagogen känner att kursen som denne läste gav mycket information och inspiration kring 

utomhuspedagogik. Den sistnämnda vill gärna utveckla förskolan men finner det negativt att 

de andra inte har visat någon intresse och har inte tid att ta itu med allt själv.  

 

Pedagogen beskriver vidare: 

 
Sedan hade jag velat hitta på mer aktiviteter med de andra avdelningarna. Till 

exempel att alla 5-6 åringar går iväg någon dag och leker tillsammans på 

någon stor yta. De behöver ju lära känna varandra bättre när de ska börja 

skolan snart. Det är ganska dåligt med det annars. (Intervju med Stina 120418) 

 

Denne vill också utveckla samarbetet mellan de olika avdelningarna för att de äldre barnen 

skall få möjlighet att lära känna varandra inför skolan och menar att det är ovanligt med 

sådana tillfällen nu. 

 
 

Sammanfattning 
 

Pedagogerna är alla överrens om att det är viktigt för barnen att få vara utomhus varje dag 

även om de alla inte har ett intresse själva för det. De ser både fördelar och nackdelar med 

utomhusvistelsen Fördelarna med att vara utomhus de tar upp är bland annat att barnen mår 

bra av att vara utomhus eftersom de får springa och aktivera sig på ett annat sätt än de kan 

göra inomhus. När de sedan kommer in upplever pedagogerna barnen som mindre bråkiga. 

När de är utomhus slipper barnen också rummets begränsningar som kan påverka deras lek. 

Utomhus får barnen enligt pedagogerna ett bättre synsätt på både abstrakta och konkreta ting 

och genom aktiviteter med miljön och naturen i fokus blir de medvetna om hållbar utveckling 

och hur man tar hand om naturen. Barnen uppskattar att vara utomhus och vill gärna att 

pedagogerna skall finnas till hands vid deras lek som stöd och medupptäckare. Därför är 

pedagogens roll viktigt. Enligt barnen är de också pedagogerna som kommer på roliga lekar 

och aktiviteter.   

 

Nackdelarna med att vara utomhus pedagogerna tar upp är bland annat att det tar lång tid att ta 

på alla barnen kläder för utomhusaktiviteten och även att barnen ibland kan ha fel kläder med 

sig. Vädret påverkar möjligheten till aktiviteter utomhus. Pedagogerna upplever det som svårt 

att hålla koll på alla barnen utomhus eftersom det är större ytor att hålla koll på. Detta leder 

till att pedagogerna är rädda för att barnen skall skada sig eller försvinna. Bristen på personal 

leder till att pedagogerna inte vågar gå ifrån gården med barnen. 
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Diskussion 

 
Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion, därefter diskuteras valet av metod följt av 

didaktiska konsekvenser och möjligheten till vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 
 

Både barnen och pedagogerna ser utomhusaktiviteterna som roliga, viktiga och lärande. Detta 

visar även forskning. Så var ligger egentligen problemen? Pedagogerna menar att de stora 

nackdelarna med utomhusaktiviteterna är tiden det tar att klä på barnen för att komma ut, 

dåligt väder och rädslan för att någonting skulle hända barnen när de är utomhus. Kläderna 

och vädret anser Brügge (2004) inte vara ett problem om pedagogerna har rätt kunskaper. 

Däremot kan jag hålla med pedagogerna om att det blir kritiskt om någonting händer med 

barnen medans de är utomhus. Flertalet pedagoger säger att de känner en osäkerhet kring 

ytorna som finns utomhus som de menar kan ställa till problem. Därför menar Brügge och 

Szczepanski (2004) att man alltid skall vara två vuxna med när man går ut. Det är enligt mig 

viktigt att pedagogerna har med sig en fungerande mobiltelefon som de snabbt kan använda 

om olyckan är framme och ha nära kontakt med förskolan om det behövs. Det gäller också att 

gå till ställen där pedagogerna är säkra och känner till området för att på så sätt kunna 

minimera riskerna för att någonting skulle hända. 

 

Min åsikt är att förskoleyrket i sig är eller i alla fall bör vara ett flexibelt yrke som ständigt är i 

förändring för att tillgodose alla barns behov. Dewey (1918) fastslog redan på tidigt 1800-tal 

att barn behöver röra på sig för att kunna lära in och utvecklas både fysiskt och psykiskt. De 

behöver enligt honom även göra det i en miljö som är anpassad efter ämnet som skall 

undersökas. Även läroplanen (Lpfö 98. rev 2010) visar på att det är pedagogerna som ska ge 

barnen chans till en omväxlande miljö som skiftar mellan att vara inne och ute för att på bästa 

sätt lära sig. Därför anser jag att man lär sig bäst om till exempel skogen om barnen får vistas 

i just skogen. En del av pedagogerna belyser just fördelarna med att få barnen att se det 

konkreta och abstrakta i lärandet och menar att det är en av fördelarna med 

utomhusaktiviteterna. Även Brügge och Szczepanski (2004) visar på att genom att vara 

utomhus i exempelvis skogen får de chans att använda alla sina sinnen för att ta in 

informationen genom att barnen kan känna, se, lukta och röra på det aktuella objektet som 

undersöks.   

 

Även om pedagogerna håller med om att det är viktigt att barnen dagligen får vara utomhus 

kan det diskuteras hur de själva använder tiden då de är ute. Enligt både barnen och 

pedagogerna är det vanligt att pedagogerna samlas ute på gården för att prata med varandra. 

Dels menar de att de pratar om aktuella ting som rör förskolan men att det lätt blir att de talar 

om personliga saker. Barnen tycker att det är tråkigt att behöva vänta på att pedagogerna skall 

prata klart när de kommer för att få hjälp med någonting men har lärt sig att vänta på sin tur 

och inte avbryta. Barnens perspektiv och inflytande ser jag som en otroligt viktigt del i 

verksamheten då det är barnen pedagogerna arbetar för. Det krävs därför att vi lyssnar på 

deras åsikter och är med som stöd vid problem som uppstår.  

 

Ur ett hälsoperspektiv visar forskning på att barnen mår bra av att vara utomhus. Detta är 

någon pedagogerna även uppfattar då barnen blir lugnare och mindre stimmiga när de har fått 

vara ute. Forskning visar att barnen får ett bättre allmäntillstånd och Filer (2008) menar att 

barn som är ute och aktiveras faktiskt är sjuka mindre än barn som får vara inomhus. Att även 

pedagoger mår bättre av att vara utomhus bör tas med som en viktig fördel (Mårtensson, 
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2005). Det sistnämnda är någonting jag själv ser som en viktig fördel med 

utomhuspedagogiken. Jag har efter praktiken och till viss mån jobbtillfällen uppfattat 

förskoleyrket som stressigt och menar därför att om det finns sätt att förbättra 

arbetssituationen på förskolorna bör det göras. Om då forskning visar att pedagoger mår bättre 

av att få vara utomhus bör det tas i åtanke och anpassa verksamheten efter det.  

 

Arbetet med hållbar utveckling är någonting som både pedagogerna och barnen uppskattar 

med att vara utomhus, eftersom det enligt dem båda finns roliga aktiviteter att använda sig av. 

Detta finner jag viktigt eftersom det är relevant att barnen tidigt får ett positivt förhållningssätt 

till naturen, och att de förstår varför man skall värna om den.  Hedberg (2004) menar att 

barnen inte kan göra detta om de själva inte kan vara med och påverka och skydda naturen 

och miljön om de inte ofta stöter på eller upptäcker den. Genom aktiviteter som 

skräpplockardagar och skräpprojekt med exempelvis plankan får barnen ett djupare perspektiv 

genom att de kopplar teori med praktik (Westlund, 2009)  

 

Metoddiskussion 
 

Då mitt syfte med studien var att undersöka hur pedagoger och barn ser på utomhusmiljön 

utifrån olika perspektiv valde jag kvalitativ intervju eftersom jag ansåg att jag genom intervju 

får fram deras åsikter och erfarenheter.  

 

En av pedagogerna hade som krav att få se intervjufrågorna innan denne person intervjuades 

och jag gick med på att skicka frågorna innan. Dock var det med lite tveksamhet från min sida 

då jag helst ville att alla pedagogerna skulle intervjuas på samma villkor. I efterhand kan jag 

se det som både positivt och negativt då intervjun med pedagogen som sett frågorna innan 

hade mer genomtänkta svar men jag saknade den spontanitet som de andra pedagogernas svar 

gav. Trost (2010) menar att det är positivt med just spontaniteten i en intervju eftersom 

respondentens egna tankar och erfarenheter speglas på ett annat sätt än om svaren på frågorna 

är inövade. Detta kommer jag ta hänsyn till vid framtida intervjuer och vara konsekvent vid 

mitt svar då, oavsett om det leder till att ge ut frågorna innan intervjun eller inte.  

 

Alla pedagoger sade att det var okej att jag spelade in intervjuerna och lade inte mer fokus på 

det utan kunde lätt bortse från min mobiltelefon som jag använde som ljudupptagning. Hade 

jag istället valt att spela in med en bandspelare är min åsikt att det troligtvis hade lett till mer 

nervositet för pedagogerna. Dock var jag lite osäker på hur bra ljudkvalitet mobilens 

inspelning skulle ha men det visade sig inte vara befogad efter den första intervjun. Efteråt 

kunde jag lätt föra över ljudfilerna till datorn och transkribera materialet. Transkriberingen tog 

mer tid än jag hade planerat eftersom jag valde att transkribera allt mitt material, då jag inte 

var säker på hur jag skulle använda det. Stukát (2005) håller med om att det är en 

tidskrävande del i processen med att skriva en uppsats men håller fast vid att det är en av 

arbetets viktigaste delar då den ligger i grund för hela studien.  

 

Barnintervjuerna gav mig mycket ny kunskap och det var intressant att få deras perspektiv på 

utomhusaktiviteterna och på pedagogernas roll i deras lärande. Dock håller jag inte med Trost 

(2010)  i hans uppfattning om att det är i princip samma sak att intervjua barn som vuxna. Jag 

fann att det var stora skillnader, framförallt kring mitt förhållningssätt som intervjuare. 

Barnens intervjuer krävde en annan fokus på situationen och jag behövde vara aktiv och 

delaktig i intervjun på ett annat sätt än med pedagogerna, där jag istället kunde ta en mer 

passiv och lyssnande roll. Att jag valde att göra en liten pilotstudie där jag intervjuade två 

barn i min bekantskapskrets är jag i efterhand glad över. Genom den fick jag testa på att 
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intervjua barn på ett mer avslappnat sätt och jag kunde förutse problem som kunde 

uppkomma vid de andra barnintervjuerna.  

 

Didaktiska konsekvenser 
 

Jag menar att utomhuspedagogiken måste bli ett mer använt fenomen i vår 

förskoleverksamhet. Då det är ett positivt komplement till dagens undervisning bör mer 

pedagoger anamma den och se utomhuspedagogiken som viktig. Det sistnämnda har jag 

märkt att det finns intresse för, men att ofta tiden är problemet. Staden bör därför skapa ett 

liknande projekt som till exempel PIM (=praktisk it och mediekompetens för pedagoger) där 

alla pedagoger måste genomföra kursen och delvis får tid under arbetsveckan. På så sätt skulle 

pedagogernas kunskapsnivå öka och ett gemensamt intresse skapas, eftersom det enligt mina 

intervjuer finns ett intresse. Ett alternativ skulle vara att ge engagerade pedagoger chans att 

läsa kurser i utomhuspedagogik samtidigt som de jobbar, någonting som en av de intervjuade 

gjorde. Dock menar hon på att hon fick lägga ner mycket egentid på kursen eftersom 

timmarna hon fick till sitt förfogande av förskolan gick åt till obligatoriska moment på 

högskolan. Någonting annat hon märkte var även ointresset bland de andra på förskolan och 

problemen som uppkom när hon ville skapa förändring av gården.  

 

Då både forskning och min studie visar att pedagogernas roll är en otroligt viktig del i barnens 

lärande, kräver det att alla tar sitt ansvar. Precis som Granberg (2002) anser jag att det är en 

del av pedagogernas yrkesroll att aktivt vara med i barnens lek utomhus och alltid finnas till 

hands för samtal och för att svara på frågor som barnen får under sina upptäcktsresor 

utomhus. Pedagogerna måste även vara positiva förebilder och själva tycka att det är roligt 

och spännande att vara ute, någonting som en av de intervjuade inte visade på. Det är ett känt 

faktum att barn inte gör som man säger, utan som man själv gör. Det förhållningssättet menar 

jag att alla pedagoger bör ha i åtanke i sin yrkesroll.  

 

Vidare anser jag att utomhuspedagogiken bör få större plats i lärarutbildningen. Under min 

utbildning valde jag en utomhuspedagogisk kurs som en del i min specialisering, men jag 

anser att den bör vara obligatorisk och inte valbar.  

 

Avslutningsvis kommer jag att kämpa för att få in utomhuspedagogiken som en naturlig del i 

barnens vardag. Jag hoppas och tror att jag får möjlighet till det i min kommande yrkesroll, 

och att jag får jobb på en förskola där de är positiva till mina erfarenheter och kunskaper kring 

ämnet så att både jag, mina kollegor och förskolan kan utvecklas.  

 

Vidare forskning 
 

Ett intressant perspektiv till vidare forskning hade varit att se på utomhuspedagogiken i olika 

grannländer såsom Norge, Danmark och Finland där liknande miljöer och klimat finns, men 

helt skilda styrdokument och utbildningsplaner.  

 

Det hade även varit spännande att se på utomhuspedagogiken ur ett ekonomiskt perspektiv 

och huruvida det finns pengar att spara genom att förlägga stora delar av undervisningen 

utomhus och hur det skulle spegla förskolan.  
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Tack till 
 

Jag vill tacka min handledare Thomas Barow som funnits till hands vid frågor och problem 

som uppkommit. Även de studenter i min handledargrupp som hjälpte till att kritiskt granska 

mitt arbete under studiens gång vill jag visa min uppskattning till. Sist men inte minst vill jag 

tillägna ett stort tack till de pedagoger och framförallt barn som gjorde studien möjlig och 

förgyllde mina intervjuer.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Missivbrev till pedagoger i förskolan 

 

Hej _______________! 

 

Jag håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om utomhuspedagogik i förskolan. 

Syftet med studien är att få mer förståelse för hur ni aktiva pedagoger samt barnen på 

förskolan uppfattar utomhusaktiviteten och dess möjlighet till barns lärande och utveckling. 

Jag skulle därför väldigt gärna intervjua dig kring detta och ber dig därför att tänka igenom 

lite hur just du ser på utomhuspedagogiken.  

 

Jag kommer att genomföra intervjuerna v.16 (16-20 april) och kommer personligen ta kontakt 

med dig för att bestämma en tid som passar. Jag har beräknat att intervjun kommer att ta 45-

60 minuter så hade uppskattat om du kunde planera in den tiden.  

 

Jag kommer att behandla allt insamlat material enligt de etiska reglerna som gäller sekretess. 

Det innebär att varken du eller förskolan kommer kunna identifieras och att ditt deltagande är 

helt frivilligt vilket även betyder att du när som helst kan avbryta din medverkan om du så 

vill.  

 

När jag är klar med examensarbetet får du mer än gärna läsa igenom arbetet om du så vill.  

 

Har du frågor så tveka inte att kontakta mig via mobil eller e-post. Om du inte vill medverka 

ber jag dig även att ringa eller mejla mig så snart som möjligt.  

 

 

Tack på förhand! 

 

Sara Johansson 

 

Mobilnummer 070XXXXXX 

  

E-post sXXXXXX@student.hb.se 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev till föräldrar i förskolan 
 

Hej alla föräldrar på ________ 

 

Jag heter Sara Johansson och de flesta av er känner kanske igen mig då jag haft min praktik 

på XXXXXXXX.  

 

Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete som handlar om utomhuspedagogik i förskolan. 

Syftet med studien är bland annat att få mer förståelse för hur barnen på förskolan uppfattar 

utomhusvistelsen och jag skall försökta ta reda på vad det egentligen är dem gör och lär sig 

utomhus. Därför ber jag om din/er tillåtelse att få intervjua ditt/ert barn. Intervjuerna kommer 

att genomföras i grupper om 2-3 barn på ett lättsamt och sällskapligt sätt där barnen 

närsomhelst kan avbryta samtalet eller gå därifrån. Jag kommer att spela in intervjuerna för att 

lättare kunna sammanställa resultatet.  

 

Jag kommer att behandla allt insamlat material enligt de etiska reglerna som gäller sekretess. 

Det innebär att varken ditt barn eller förskolan kommer kunna identifieras och att ditt barns 

deltagande är helt frivilligt. 

 

När jag är klar med examensarbetet får du mer än gärna läsa igenom arbetet om du så vill.  

 

Har du frågor så tveka inte att kontakta mig via mobil eller e-post.  

 

 

Tack på förhand! 

 

Sara Johansson 

 

Mobilnummer 070XXXXXX 

  

E-post sXXXXXX@student.hb.se 

 

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner att ______________ får delta i intervjun (ringa in ditt svar) 

 

 

JA  

 

 

NEJ 

  

mailto:sXXXXXX@student.hb.se
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till pedagoger 
 

Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

 

Hur länge är ni ute varje dag? 

 

Tycker du att ni är ute tillräckligt mycket på denna förskola? 

 

Hur använder du dig av utomhuspedagogik i förskolan?  

 

Kan du ge några exempel på aktivteter som du hellre gör utomhus än inomhus? (Följdfråga: 

Varför?) 

 

Vad finns det enligt dig för fördelar med utomhuspedagogiken? 

 

Vad finns det för nackdelar? 

 

Vilken roll har du som pedagog när ni på förskolan är ute på gården? 

 

Hur ofta går ni iväg från förskolans gård? (Följdfrågor: Vad gör ni då? Varför?) 

 

Skulle du vilja arbeta mer och utveckla med utomhuspedagogiken på förskolan?  

I så fall, hur? 

 

Hur tror du att barnen trivs utomhus hos er på förskolan?  
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till barnen  

 

Tycker ni/du om att vara ute? (Följdfrågor: Varför? Varför inte?) 

 

Kan inte du/ni berätta vad du/ni tycker om att göra när ni är utomhus?  

 

Vad kan man göra utomhus som man inte kan göra inomhus? 

 

Kan du/ni berätta om en rolig aktivitet som du/ni har gjort utomhus här på förskolan? 

 

Är det roligt när någon av fröknarna är med er och leker utomhus? (Följdfråga: Varför tycker 

du det?) 

 

Hade ni velat vara ute mer på förskolan? (Följdfråga: Varför då?) 

 

 


