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Sammanfattning 
 

Syfte 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskolans pedagoger resonerar kring användandet 

av utomhusmiljön som didaktisk resurs samt hur de ser på utomhusmiljöns betydelse för 

lärande inom olika ämnesområden. 

  

Metod 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat sex verksamma pedagoger på tre 

olika förskolor.   

 

Resultat 

 

Vårt resultat visar att samtliga pedagoger på förskolorna betraktar utomhusmiljön som en 

didaktisk resurs. Alla ämnesområden, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik och 

skapande, är lämpliga att bedriva utomhus. Dessutom visar resultatet stora fördelar avseende 

barns hälsa och motorik. Pedagogerna nämner också den positiva påverkan som 

utomhusmiljön har på sinnenas utveckling.  
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1. INLEDNING 
Ett flertal forskare anser att utomhuspedagogik har positiv inverkan på områden som t.ex. 

barns hälsa, motorik, kunskap om hållbar utveckling, naturvetenskapliga ämnen samt språk 

och matematik. Miller (2007, ss. 49-63) skriver i sin artikel om färdigheter som barn utvecklar 

i utomhusmiljöns trädgård. Små barn lär sig grundläggande färdigheter i matematik och 

naturvetenskapliga ämnen samt utökar sitt ordförråd genom utomhussysslor i trädgården. 

Barnen kommer att återkomma till dessa färdigheter i skolåldern och ta till sig nya kunskaper 

i dessa ämnen. Detta bidrar till aha-upplevelser eftersom de redan fått konkreta upplevelser, 

”hands-on”, genom naturen som små.  Då miljön består av många olika platser främjas barns 

fantasi och lek. Varför är det då så positivt att vistas ute i naturen kan man fråga sig. Ohlsson 

(2015, ss. 17-19) uppger detta som en självklarhet. Barn som får möjlighet att vistas mycket 

utomhus i bl.a. skog och mark utvecklar förmåga att förstå betydelsen av att njuta av naturen 

och bevara den. En nära kontakt med naturen främjar på olika sätt god hälsa och ger ett 

genuint miljötänkande. En förbättrad kontakt mellan barn och vuxna utvecklas genom vistelse 

i naturen. Utomhusmiljön bjuder på ständiga variationer genom årstidernas växlingar. 

Ohlsson (2015, s. 11) menar att barn tar in kunskap och lär allt genom sina sinnen och det är 

därför viktigt att få träna dem. Eftersom hjärnan vid utomhusvistelse tränas att bearbeta 

sinnesintrycken betyder det att vi ständigt befinner oss i en lärprocess när vi är utomhus. 

Utomhusvistelsen som metod är ett sätt att uppfylla läroplanens mål och riktlinjer. 

 

Att få fördjupa sig i utomhuspedagogikens tankar och idéer har väckt ett vidare intresse hos 

oss själva att närmare studera utomhuspedagogikens möjligheter till ett roligt lärande. Efter 

mer än 20 års arbete i förskola har vi på ett nytt sätt fått upp ögonen för de tillgångar 

utomhuspedagogiken kan ge i det framtida arbetet i våra verksamheter. 

1.1 Styrdokument 

Här redogör vi för läroplanens strävansmål som kan stödja utomhuspedagogikens arbetssätt. 

 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) uttrycker att arbetet i förskolan ska präglas av 

omsorgen om varje enskilt barns utveckling och lärande samt att verka för att varje barn har 

möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar. Verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5). Genom att hitta olika vägar till lärtillfällen, vilket 

utomhuspedagogiken kan bidra till, ökar möjligheten för barns olika sätt att tillgodogöra sig 

kunskap. 

 

Läroplanen säger vidare att stor vikt ska läggas vid miljö- och naturvårdsfrågor, grunden till 

ett ekologiskt förhållningssätt och varsamhet till natur och miljö. Förskolan ska också sträva 

efter att varje barn utvecklar förståelse för och kunskap om naturvetenskap och samband i 

naturen, få möjlighet att lära om växter och djur samt kemiska processer och fysikaliska 

fenomen (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7). Detta anser vi bäst utvecklas i en autentisk utomhusmiljö 

med konkret material och praktisk erfarenhet. 

 

Läroplanen säger också att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande.” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 10). I skogsterräng finns det gott om 

möjligheter till att öva och tillägna sig dessa färdigheter. Ohlsson (2015, s. 21) skriver att det 

alltid är bra för motoriken att vistas utomhus men i naturen är det ännu bättre. Forskarna är 

eniga om att utevistelse stärker immunförsvaret och ger god hälsa. I en inomhusmiljö sprids 

smittor och bakterier lättare (Ohlsson 2015, s. 20). 



 
 

2 
 

2. SYFTE 

Studien syftar till att undersöka hur förskolans pedagoger resonerar kring användandet av 

utomhusmiljön som didaktisk resurs samt hur de ser på utomhusmiljöns betydelse för lärande 

inom olika ämnesområden. 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur resonerar förskolans pedagoger kring utomhusmiljön som didaktisk resurs? 

 

2. Hur varierar synen på utomhusmiljöns betydelse beträffande lärande inom olika 

ämnesområden? 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Här vill vi redogöra för några centrala begrepp som vi tar upp i vår studie. 

2.2.1 Utomhuspedagogik 

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU 2007) vid Linköpings Universitet definierar 

begreppet utomhuspedagogik som ett sätt att förhålla sig till lärande där det krävs en 

kombination mellan att uppleva och att reflektera över erfarenheter gjorda i verkliga 

situationer. Utomhuspedagogik beskrivs som ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär att man flyttar ut lärandet i samhälle, natur- och 

kulturlandskap. Här alterneras bokligt lärande med sinnlig upplevelse samt att miljöns 

betydelse betonas i lärandesituationen (Brügge, Glantz & Sandell 2011, s. 26). 

 

Med begreppet utomhuspedagogik i vår studie avser vi att lärandet flyttas utomhus och 

tillsammans med barnen kan pedagoger ta tillvara praktiska möjligheter till lärtillfällen i 

utomhusmiljön. Med detta arbetssätt blandas konkreta upplevelser med mer traditionell 

teoretisk undervisning. Szczepanski (2011, s. 14) uttrycker att det blir en möjlighet att lära 

med hela kroppen där rörelse, kunskap och utomhusmiljö bildar en helhet. 

2.2.2 Utomhusmiljö 

Med utomhusmiljö avses förskolans gård samt de omgivningar som används vid utevistelse. 

Detta kan exempelvis vara naturområden och lekparker men även urbana miljöer d.v.s. 

stadsnära områden. 

2.2.3 Lärande i utomhusmiljö 

Begreppet lärande innebär att lära i ett socialt sammanhang. Genom att medvetet kombinera 

inomhus- resp. utomhusverksamhet ges fler möjligheter att lära på olika villkor. Brügge och 

Szczepanski (2011, s. 31) menar att i utomhuspedagogiken blir den direkta upplevelsen 

utgångspunkten för lärandet. Att förstå med hela kroppen och reflektera över det man har lärt 

och känt ökar barns motivation och förståelse för vår omvärld. 
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3. VETENSKAPSTEORETISKA PERSPEKTIV 

Den hermeneutiska vetenskapsteorin används ofta vid undersökningar inom 

samhällsvetenskapliga och humanistiska områden. Detta synsätt bygger på mjuk data, d.v.s. 

tolkningar, känslor och upplevelser av insamlad information. Inom hermeneutiken försöker 

man förstå en utvald del av verkligheten och tolka denna. Dessa tolkningar kan naturligtvis 

variera (Kihlström 2007, s. 228). 

 

I vår studie har vi undersökt hur förskolans pedagoger resonerar kring användandet av 

utomhusmiljön som didaktisk resurs samt hur de ser på utomhusmiljöns betydelse för lärande 

inom olika ämnesområden. Vi har intervjuat pedagoger om deras synsätt på utomhusmiljöns 

didaktiska möjligheter. I en sådan studie lämpar sig ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi just 

frågat pedagogerna om hur de tolkar, känner och upplever att lärande uppstår. 
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4. BAKGRUND 
För oss är förskolans utomhusmiljö för lärande ett intressant område eftersom vi anser att man 

inte alltid förstår att utnyttja möjligheterna till lekfullt lärande utomhus. Vi ser 

utomhuspedagogik som ett redskap för lärande där utrymme ges för fysisk aktivitet och ett 

konkret arbetssätt. 

 

I svenska lärarutbildningar ingår inte utomhuspedagogik som ett obligatoriskt ämne trots att 

det finns resultat som visar att denna pedagogik har en positiv inverkan på skolresultatet. 

Genom att förflytta verksamheten utanför klassrummet främjas, barns hälsa, koncentration 

samt motivation (Brügge & Szczepanski 2011, s. 27). Szczepanski menar vidare att ”lärandet 

inom fyra väggar” är en relativt ny företeelse i människans utveckling, historiskt sett 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 5). Tidigare överfördes kunskap mellan generationer 

genom att barn och unga deltog i det dagliga arbetet på gården eller i verkstaden. När 

folkskolan infördes i mitten av 1800-talet etablerades undervisningen i klassrummet vilket 

innebar att det praktiska lärandet skildes från det teoretiska (Szczepanski 2011 ss. 10-11). 

4.1 Utomhuspedagogikens rötter 

Vid en historisk tillbakablick på begreppet utomhuspedagogik kan man finna teoretiska 

utgångspunkter långt tillbaka i tiden. Aristoteles (384-322 f.Kr.) är bland de första som ansåg 

att lärande utgick från de sinnesintryck och praktiska erfarenheter en människa erhåller 

genom livet. Han menade att allt som existerar i medvetandet kommer från våra sinnen 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997, ss. 11-19). Den tjeckiske pedagogen Comenius (1592-1670) 

betonade att kroppen och sinnena var viktiga vid lärandeprocessen. Hans uppfattning var att 

undervisningen skulle ske i verklighetsbaserade miljöer (Brügge & Szczepanski 2011, s. 49). I 

början av 1900-talet verkade den tyske pedagogen Friedrich Fröbel. Han ansåg att det var 

viktigt att barn stimulerades till att uppleva naturen med sina sinnen vilket skedde bäst genom 

att vistas i den (Änggård 2014, s. 15). 1700-talsfilosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) 

betonade starkt betydelsen av att barnet fick tillgång till verkligheten under sin uppväxt. I en 

liknelse beskrev han att fötterna, händerna och ögonen är vår första lärare (Brügge & 

Szczepansky 2011, s. 49). 

 

Den svenska författaren och pedagogen Ellen Key (1849-1926) var en förkämpe för lärande i 

autentisk miljö, praktiskt lärande utanför det traditionella klassrummet. Hon ansåg att man 

under årstiderna vår och höst ska använda sig av den levande läroboken d.v.s. naturen då man 

studerar naturen. Hon skriver vidare att allmänbildning anskaffas genom att iaktta och följa 

sinnena (Key 1996, ss. 163-164). Hennes uppfattning var att utgångspunkten för lärande och 

kunskap var förankrat i praktiskt arbete. Kunskap skulle sökas i verkligheten t.ex., 

praktiserades matematik genom hantverk och trädgårdsarbete (Brügge & Szczepansky 2011, 

s. 50).  Den samtida filosofen och psykologen John Dewey ansåg att man utvecklas genom 

praktiska och konkreta erfarenheter. Han menade att den praktiska kunskapen är lika mycket 

värd som den teoretiska och denna kunskap inhämtas i första hand genom praktiska 

sysselsättningar i utomhusmiljön (Brügge & Szczepansky 2011, s. 51). Dewey myntade 

begreppet ”learning by doing” vilket innebär att man lär genom praktisk handling (Dahlgren 

& Szczepanski 1997, s. 20). 

 

Även Maria Montessori betonade vikten av att lära med hela kroppen i en praktiskt utformad 

miljö där konkret handling var grunden för det senare abstrakta tänkandet (Brügge & 

Szczepansky 2011, s. 51). 
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David Ingvar, hjärnforskare i nutid, beskriver vikten av att våra hjärnor får stimulans i form 

av ljud, ljus, former och färger som naturen erbjuder. Vi behöver fågelsång, vindsus, 

solreflexer, skuggor o.s.v. som stimuli för syn, hörsel och känsel, vilket vi får genom 

utomhusvistelse. Hjärncellernas tillväxt är beroende av stimulansen vi får i naturen. Detta är 

extra viktigt i åldrarna 3-6 år då energiflödet i människans hjärna är som störst (Dahlgren & 

Szczepanski 1997, s. 19). I hans moderna forskning har han kunnat åskådliggöra hur praktisk 

kunskap gör spår i hjärnan. 

4.2 Vinster med utomhuspedagogiken 

”Om vi fokuserar mer på att använda alla sinnen och hela kroppen får vi barn som älskar att 

lära sig och som lär sig utan gränser.” (Ohlsson 2015, s. 31). I det här stycket beskriver vi 

utomhuspedagogikens betydelse för barnets utveckling inom olika områden. 

4.2.1 Utomhuspedagogikens betydelse för sinnenas utveckling 

Sinnena och sinnenas utveckling har stor betydelse för all form av lärande. Litteratur i ämnet 

beskriver hur sinnena ”väcks till liv” av att vi vistas utomhus. Ett lärande baserat på 

upplevelser genom våra sinnen ger varaktiga kunskaper, som vi har med oss genom hela livet. 

John Dewey (den amerikanske filosofen) som är välkänd för uttrycket ”Learning by doing”, 

lära genom att göra, förespråkade just erfarenhetslärande. Lärandet blir påtagligt verkligt om 

barnen får se, känna, höra, smaka och lukta. Alla sinnen samverkar i ett meningsfullt lärande 

som sätter spår. Ohlson (2015, s. 17) skriver att genom att använda sinnena stimuleras barns 

lärande i det dagliga livet och vi pedagoger har en betydelsefull uppgift att ge barnen 

möjlighet att träna alla sinnen. Cirka 80% av våra sinnesintryck kommer via synen. Därför 

kan det vara roligt och lärorikt att fokusera på träning av de övriga sinnena (Ohlson 2015, ss. 

17-18). 

4.2.2 Utomhuspedagogikens betydelse för den lärande leken 

Leken är positiv för barns lärande, stimulering av fantasin och motoriska, sociala och 

emotionella utveckling. Enligt Lpfö 98 (rev. 2010, s. 9) ska verksamheten främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Änggård (2014, s. 29) menar att när barn leker i 

utomhusmiljön får fantasin och kreativiteten fritt spelrum och det blir en harmonisk lek. 

Vidare menar Änggård (2014, s. 29) att naturen bjuder på material åt alla och det finns 

möjligheter att dra sig undan. Ohlsson (2015, s. 20) skriver att leken är barnets viktigaste 

sysselsättning och understryker att barn behöver denna fria lek i naturen. Med hjälp av 

fantasin använder de naturens material till olika lekar. 

4.2.3 Utomhuspedagogikens betydelse för barns kognitiva lärande 

När det handlar om utomhuspedagogikens kognitiva lärande kan vi se vikten av att koppla 

samman teori och praktik. Detta är särskilt betydelsefullt med tanke på att undervisningen i 

stor utsträckning idag sker stillasittande framför dataskärmar eller genom teoretisk 

kunskapsförmedling. Enligt Brügge och Szczepansky (2011, s. 27) kan utomhuspedagogik ses 

som ett viktigt redskap för att levandegöra läroplanens syften. Precis som i annan didaktik 

knyts lärandet samman med de fem frågeställningarna; var, vad, hur, när och varför. 

 

Var: Utomhus har man tillgång till olika miljöer såsom förskolans gård, skogen, parken, 

jordbrukslandskapet, vattendrag samt stadsmiljö. Genom att öppna dörrarna och uppleva ute 

får man nya perspektiv och kan förändra processen i lärandet. På förskolans gård finns 

möjlighet att ta ut förberett pedagogiskt material som är placerat i lådor eller påsar och är 

enkelt att bara ta med (Brügge & Szczepanski 2011, ss. 27-28). 
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Vad: Allt man kan göra inomhus kan man också göra utomhus. Man får en bas för 

undervisningen om kretslopp, näringskedjor, miljölära etc. Det man konkret har lärt med hela 

kroppen ger en mer beständig kunskap (Brügge & Szczepanski 2011, s. 28). 

 

Hur: Genom ett upplevelsebaserat medierat lärande (som t.ex. bild, musik, drama och slöjd), 

tematiskt upplagt, där man knyter ihop olika ämnesområden med teori och praktik ges en mer 

levande kunskap i ett helhetsperspektiv (Brügge & Szczepanski 2011, s. 28). 

 

När: I en verksamhet utomhus tar man självfallet till vara årstidsväxlingarna på ett annat sätt 

än inomhus. Här handlar det om att pedagogen har kunskap och kännedom om naturens 

växlingar för att kunna utnyttja de tillfällen som bjuds för lärande. ”Oftast är det när som styr 

programmet och då är flexibilitet viktigt.” (Brügge & Szczepanski 2011, s. 29). 

 

Varför: Som svar på frågan varför vill vi nämna utomhusverksamhetens alla positiva effekter 

av att vistas ute avseende barns hälsa, motoriska utveckling, lek och förmåga till 

koncentration. I utomhusmiljöer används alla våra sinnen på ett annat sätt än inomhus. 

Utomhuspedagogiken ger oss stor möjlighet att få kontakt med naturen och därigenom även 

tillfällen att återerövra vårt kulturhistoriska arv. Här avser vi bl.a. återberättandet av gamla 

sagor och sägner (Brügge & Szczepanski 2011, s. 29).  

4.2.4 Utomhuspedagogikens betydelse för den sociala utvecklingen 

En aspekt på den sociala utvecklingen är att barn som får vara fysiskt aktiva känner sig trygga 

och fria i sin kropp. Detta underlättar social gemenskap och samvaro med andra. Man gör 

saker tillsammans, leker, utan att tvivla på sin fysiska förmåga. Barn som känner sig säkra i 

kroppsrörelser behöver inte tänka på vad de gör, de kan göra flera saker samtidigt (Grindberg 

& Langlo Jagtøien 2011, s. 61). 

4.2.5 Utomhuspedagogikens betydelse för barns motoriska utveckling 

Forskning visar att naturen är en utmärkt plats för barns utveckling av både fin- och 

grovmotorik. McClintic och Petty (2015, s. 28) skriver i sin artikel att lek utomhus erbjuder 

utveckling och förfining av motoriska färdigheter. Ohlsson (2015, ss. 21-22) beskriver att det 

är bra för motoriken att vara utomhus och ännu bättre är det att vistas i naturen där barnen 

måste använda hela kroppen när de rör sig. I skogen och på förskolans gård finns det, och ska 

finnas, små utmaningar för små barn och stora för de äldre. Barnen tränar balans och 

koordination i en kuperad terräng vilket de inte har möjlighet till i samma utsträckning på plan 

mark.   

 

I naturen finns det inget rätt eller fel avseende barnens grovmotoriska aktivitet. De rör sig hela 

tiden och bestämmer själva på vilket sätt. Grindberg och Langlo Jagtøien (2011, s. 63) menar 

att genom motorisk aktivitet förbättrar barnet sin uthållighet och därmed sin förmåga att 

skärpa sin uppmärksamhet. Rörelseerfarenhet ger barnet hjälp att förstå och bli medveten om 

tids- och rumsbegrepp. 

 

På förskolans gård har pedagogerna stora möjligheter att med enkla medel skapa utmanande 

och stimulerande platser för barnen att träna balansgång, armgång, klättring etc., lämpliga 

aktiviteter för den motoriska utvecklingen. Grindberg och Langlo Jagtøien (2011, s. 54) 

beskriver vidare vikten av att utveckla rörelsesinnet/kinestetiska sinnet. Detta sinne hjälper 

oss att få kontroll över vår kropp i rörelse i det ”rum” vi vistas i samt informerar oss om 

musklernas tillstånd eller spänningsnivå.  
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Vi vill också nämna balanssinnet, beläget i innerörat, som registrerar om huvudet ändrar läge, 

om barnet ökar eller minskar hastigheten i en rörelse, och om det är individen själv eller 

omgivningen som rör sig. Det registrerar om man har tappat balansen samt barnets 

förhållande till tyngdkraften så att det blir medvetet om vad som är upp och vad som är ned. 

Balanssinnet är viktigt för just balansen som är nödvändig för all motorisk aktivitet och 

därmed grunden för samspelet mellan olika sinnen (Langlo Jagtøien 2011, ss. 54-55). Genom 

att barn får stor rörelsefrihet i utomhusmiljön och framför allt får möjlighet att snurra och 

rulla utvecklas balanssinnet. Barnet får större kroppskontroll vilket påverkar deras sociala 

samspel tillsammans med andra. 

4.2.6 Utomhuspedagogikens betydelse för hälsan 

Barr, Nettrup och Rosdahl (2014, s. 22) beskriver att det rent statistiskt gått att påvisa att barn 

som vistas ute större delen av dagen är mindre sjuka än barn som endast är ute ett par timmar 

per dag. De nämner också att barn på förskolor där man bedriver utomhusverksamhet slipper 

samma omfattning av smittor som annars kan te sig epidemiartade såsom halsfluss, magsjuka 

och lusangrepp. Även personalen håller sig friskare (Barr, Nettrup & Rosdahl 2014, s. 22). 

Ohlsson (2015, s. 20) tar upp att immunförsvaret stärks av sol och frisk luft som barn får stor 

tillgång till ute jämfört med barn som vistas i trånga, dåligt ventilerade lokaler inomhus. Där 

sprids smittor betydligt lättare. Författaren tar upp de omdebatterade riskerna med UV-

strålning som jämförelsevis blir avsevärt lägre i skogen där träd och grönska uppges ta bort ca 

70% av UV-strålningen (Ohlsson 2015, s. 20). Barn som får möjlighet till stor mängd fysisk 

aktivitet utomhus löper mindre risk att utveckla fetma och benskörhet vilket annars ofta 

framförs som en risk för barn som tillbringar mycket tid stillasittande (Dahlgren & 

Szczepanski 1997, ss. 46-47). Det finns undersökningar som visar att det inte enbart är den 

fysiska hälsan som mår bra av utevistelse, särskilt i skog och natur, utan även den psykiska. 

Naturen ger ro för själen (Änggård 2014, s. 27). Ohlsson (2015, s. 20) nämner att det finns 

undersökningar som visar att utevistelse har lugnande effekt på barns stressnivå i allmänhet 

men att däremot de yngsta barnen på förskolan kan visa förhöjda halter av stresshormonet 

kortisol om de vistas länge utomhus i hårt väder. Helt säkert vet man inte om detta bara beror 

på negativ stress. 

 

En annan positiv aspekt när det gäller hälsan i utomhusmiljön är att ljudnivåerna inte alls blir 

lika besvärande höga som för dem som vistas i förskolemiljö inomhus, barn som vuxna. 

Socialstyrelsen har funnit att mer än 10% av dagens barn har utvecklat astma så tidigt som vid 

fyra års ålder p.g.a. den dåliga innemiljön (Ohlsson 2015, s. 21). Ohlsson skriver att man ser 

en ökad andel barn med adhd-diagnos i dagens samhälle. Undersökningar har visat att om 

dessa barn ges tillfälle att ofta leka i grönområden mildras deras symptom jämfört med om de 

får leka i andra typer av utomhus- och inomhusmiljöer (Ohlsson 2015, s. 9). 

4.2.7 Utomhuspedagogikens möjligheter inom de olika lärandeområdena 

Språk 

Ett viktigt område inom förskolan är språk och kommunikation och att stimulera barns 

nyfikenhet och intresse för detta. I naturen finns det många tillfällen till intressanta samtal där 

man kan spinna vidare på frågor om det man ser. Granen kan bli den spännande platsen för 

sagostunden och början till egna berättelser som sätter igång fantasin och språket. (Svensson  

2011, s. 12) uttrycker att språket i första hand har en social funktion och även har stor 

betydelse för den kognitiva förmågan eftersom vårt tänkande påverkas av språket. 

Tillsammans med barnen kan man skriva ordlistor för årstiderna och använda dessa som bas 

för barnens eget historieberättande (Ohlsson 2015, s. 28). I naturen ges tillfällen till konkreta 

begreppsbildningar t.ex. genom att närstudera föremål och känna, lukta, lyssna och kanske 
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smaka på dem. Ett annat förslag är att öva prepositioner – ställ dig framför tallen, bakom 

stenen o.s.v. Förskolans gård kan utnyttjas till samlingar och sagostunder. Här handlar det om 

att tänka i nya banor. Lpfö 98 (rev. 2010, s. 10) uttrycker bl.a. vikten av att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sitt språk i tal och skrift genom att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar samt kommunicera med andra. 

 

Matematik 

När det gäller området matematik beskriver Lpfö 98 (rev. 2010, s. 10) bl.a. att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga för rum, form, läge och riktning och förstår 

mängder, antal och talbegrepp. Enligt Ohlsson (2015, s. 30) är matematik det ämnet som varit 

lättast att tillämpa utomhus. ”Man skulle kunna säga att allt man gör ute är matematik, det 

bara finns där.” (Ohlsson 2015, s.30). Eftersom matematik för förskolebarn till stor del är en 

praktisk sysselsättning passar det bra att utöva utomhus, att lära med hela kroppen (Ohlsson 

2015, s. 30). Mäta avstånd, omkrets, vikt, räkna antal, bygga och leta efter geometriska 

former, mäta istappar och leta efter den längsta är aktiviteter som är lätta att tillämpa utomhus 

såväl på förskolans gård som i naturen. 

 

Naturvetenskap 

Ohlsson (2015, s. 34) menar att bara genom att gå ut ger en känsla av naturvetenskap. Ämnet 

blir konkret genom att följa naturens årstidsväxlingar och en självklar start för flera olika 

projekt där kretsloppstänkandet kan bli en naturlig del. Lpfö 98 (rev. 2010, s. 10) säger att 

förskolan ska sträva efter att varje barn får förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra. Barn vill ha upplevelser och känsla för 

helheter. Genom att forska, undersöka och experimentera vidgar barnen sina begrepp om det 

som växer och lever i naturen. Har man möjlighet att odla på förskolans gård får barnen 

uppleva växtens hela kretslopp från frösådd till skörd. Under detta ämne får barnen också 

möjlighet att lära sig om den så viktiga allemansrätten och vikten av att ha ett hållbart 

förhållningssätt till naturen. Går vi regelbundet till samma plats kan vi studera 

årstidsväxlingarna, följa almanackan och få kunskap om solens betydelse i allt liv på jorden. 

 

Teknik 

Enligt Lpfö 98 (rev. 2010, s. 10) ska förskolan sträva efter att varje barn får möjlighet att 

utforska hur enkel teknik fungerar och med hjälp av olika tekniker, material och redskap ges 

tillfälle att bygga och konstruera. Teknik är ett ämne där man kan göra en rad enkla 

experiment för att åskådliggöra vardagliga tekniska fenomen. Hur kan ett flygplan flyga, 

varför sjunker vissa saker medan andra flyter, vad är eko och hur fungerar en gungbräda. 

Barnen kan också ges tillfälle att pröva på att tälja, såga, spika etc.  Detta och mycket annat 

kan på ett enkelt och konkret sätt utföras på den egna gården eller på andra platser utomhus. 

Ohlsson (2015, ss. 36-37) menar att det finns mycket enkel teknik runt om i vår vardag som 

kan locka och utmana till samtal om naturvetenskap. 

 

Musik 
Att sjunga och utöva musik utomhus är något de flesta barn tycker om. Många barnvisor är på 

naturteman och vi kan också göra egna texter till kända melodier om olika fenomen i naturen. 

Det viktigaste är dock att få känna glädje i sång och musik oavsett vad musiken handlar om. 

Naturens ljud kan omtolkas till musik och årstiderna har sina egna typiska ljud (Ohlsson 2015, 

s. 39). Här har pedagoger en viktig roll genom att uppmärksamma barnen på ”naturens 

musik”, lyssna på lövens ljud, vindens sus, vattnets skvalp och fåglarnas sång. Detta är ljud 

som alltid finns men som vi kanske inte tänker på eller ens hör om vi inte uppmärksammas på 
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dem. Lpfö 98 (rev. 2010, s. 10) säger att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sig genom rörelse, sång, musik och drama. 

 

Skapande 

Ohlsson (2015, s. 41) menar att i naturen finns det mycket material som kan användas till 

olika sorters skapande. Antingen kan detta material användas ute i naturen eller tas med till 

förskolan. Pinnar och stenar kan bli instrument, löv kan användas för tillverkning av tavlor 

och kungakronor, mossa kan bli fina landskap och naturväven kan skapas av en enkel 

grenklyka. Varje miljö har sitt unika material. På förskolans gård kan barnen i stor 

utsträckning få tillgång till verktyg såsom såg, hammare, spik och täljbänk för sitt skapande 

och konstruerande. Staffli, penslar och färger går utmärkt att ta med ut på gården. När det 

handlar om skapande aktiviteter uttrycker Lpfö 98 (rev. 2010, s. 10) att barn ska få möjlighet 

till olika uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse och dans. 
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5. TIDIGARE FORSKNING 
Vi sökte efter vetenskapliga artiklar i Borås Högskolas databas Summon samt i databasen Eric 

under sökorden ”Outdoor-education in preschool” och ”Learning in preschool” och hittade tre 

artiklar. Den ena av Klaar och Öhman (Klaar & Öhman 2014), den andra av McClintic och 

Petty (McClintic & Petty 2015) och den tredje av Miller (Miller 2007). 

 

Klaar och Öhmans artikel tar upp vad barn tillgodogör sig i en utomhusorienterad verksamhet 

i framförallt svenska förskolor vilket stämmer väl överens med vårt valda ämne samt studiens 

frågeställningar. Författarna beskriver att barn i förskoleåldern genom en utomhusorienterad 

verksamhet utvecklar socialt beteende och relationer till andra människor. De får kännedom 

om naturen, årstidernas växlingar, djur- och växtlivet samt får ta ansvar för miljön och visa 

omsorg om den värld vi lever i. De får också tidig vetskap om teknologiska och fysikaliska 

begrepp som har med naturen att göra. 

 

Den andra artikeln, skriven av McClintic och Petty, tar upp utomhusvistelsens fördelar 

jämfört med inomhusverksamhet. Författarna belyser att barn i dag tillbringar betydligt 

mindre tid utomhus än tidigare. Detta beror på att de vistas långa dagar på förskolor och 

skolor då bägge föräldrarna yrkesarbetar. En annan orsak till att barn vistas mindre ute nu för 

tiden är att de tillbringar mycket tid framför dataskärmar och lärplattor. Författarna beskriver 

att utomhusvistelsen inte bara är bra för barns allmänna hälsa utan också för den sociala och 

mentala hälsan. Vidare poängterar de att fysisk aktivitet utomhus förfinar den motoriska 

utvecklingen samt minskar sjukdomar och allergier. Barns lärande stöttas genom att de 

utomhus får möjlighet att använda och utveckla sina sinnen såsom lukt, hörsel, syn och 

känsel. Utomhusvistelsen påverkar den känslomässiga utvecklingen och minskar framtida 

stress samt ökar koncentrationsförmågan. Slutligen beskriver författarna vikten av att 

förskolans pedagoger planerar in utomhusvistelse i verksamheten då detta kan bli dagens enda 

tillfälle att vistas ute för förskolebarn. 

 

Den tredje artikeln, skriven av Miller, tar upp att viktig personlig utveckling, tilltagande 

praktiska och kognitiva färdigheter samt miljömedvetenhet uppstår under förskoletiden om 

barn får möjligheter till aktiviteter i förskolans trädgård och utomhusmiljö. Utomhusmiljön 

tillhandahåller en plats där barn kan samtala om sina kunskaper på ett annorlunda sätt än 

inomhus. Detta är särskilt viktigt för barn i förskoleåldern som ännu inte nått ett fullt 

utvecklat språk. 
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6. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vi har sökt och funnit två olika teoretiska utgångspunkter som vi anser lämpliga för vår 

studie. Den ena är den progressiva pedagogiken som förespråkas av den amerikanske 

filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) och den andra är den konstruktivistiska 

lärandeteorin som främst förknippas med den schweiziske filosofen, pedagogen och 

utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980). 

 

Dewey menar att vi genom praktiska handlingar tillgodogör oss kunskap som blir beständig 

på ett annat sätt än om vi enbart lär oss teoretiskt. Han ansåg också att praktiska kunskaper 

har lika stort värde som teoretiska. Mycket av den praktiska kunskapen tillgodogör man sig 

bäst genom aktiv verksamhet i utomhusmiljön (Brügge & Szczepanski 2011, s. 51). 

 

Piagets uppfattning var att barn tillgodogör sig kunskap bäst genom att få vara nyfikna och 

utforska. Genom att aktivt få pröva sig fram skulle lärandet bli betydligt bättre och mer 

effektivt (Wang och Nilsson 2011, s. 256). Han ansåg att det krävdes att ha agerat i 

förhållande till ett objekt för att kunna tillägna sig kunskap om det och att kunskapen tilltar i 

ett sammanhang där man är aktiv (Brügge & Szczepanski 2011, s. 52). 

 

John Dewey är en av förespråkarna till den progressiva pedagogiken. Han betonar vikten av 

handen, sinnena och fantasin i lärandeprocessen samt betydelsen av kontakten med 

verkligheten. Lärandet, enligt Dewey, är en pågående konstruktion av praktiska erfarenheter 

och sociala aktiviteter (Szczepanski 2011, ss. 17, 22). Man skaffar sig erfarenheter som kan 

överföras till kunskaper genom att aktivt vara nyfiken och undersökande (Dahlgren & 

Szczepanski 1997, ss. 20-21).  

 

Dewey (2015, ss. 19-20) uttryckte att för barnens och samhällets framtid bör den tydliga 

gränsdragningen mellan teori och praktik förändras till en mer sammanflätad undervisning där 

teori och praktik kombineras. Här kan man se en tydlig påverkan av Rousseaus och Darwins 

tankesätt. 

 

Jean Piaget (1896-1980) är den som främst förknippas med ett konstruktivistiskt synsätt på 

lärandeprocessen. Han menade att individen själv konstruerar och skapar sitt kunnande genom 

att koppla lärandet till verkliga livet (Dahlgren och Szczepanski 1997, ss. 19-20). Hans 

uppfattning var att människor försöker skapa mening och förståelse utifrån de sammanhang 

de deltar i (Claesson 2011 s. 26). Pedagogen har som uppgift att ge barn upplevelser och 

erfarenheter utifrån vilka de har möjlighet att tillägna sig ett meningsskapande. Viktigt för 

lärandet är den yttre lärandemiljön likaså tidigare erfarenheter och intressen. Utifrån dessa 

faktorer skapar varje individ själv sin kunskap (Claesson 2011, ss 26-28). Ser vi till barns 

tidigare erfarenheter och utmanar dem vidare i sina tankar kan utomhuspedagogik ses ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv (Claesson 2011, s. 28). 
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7. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
Här presenterar vi hur studien har genomförts. 

7.1 Val av metod 

Kihlström (2007, s. 228) beskriver vikten av att välja rätt metod utifrån vad som ska studeras. 

Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår studie eftersom vi vill ta reda på hur pedagogerna 

resonerar kring möjligheterna att skapa lärtillfällen i samband med utevistelse på gården eller 

i andra närliggande utomhusmiljöer. Detta har vi gjort med hjälp av frågor, intervjuer och 

samtal. Med denna metod har vi haft möjlighet att lägga till följdfrågor och därför kunnat 

komma åt kärnan i syftet och frågeställningarna bättre. Fejes och Thornberg (2015, s. 261) 

betonar forskarens känslighet vid undersökningstillfällena där det handlar om att vara väl 

medveten om sina personliga värderingar och sin förförståelse i stort. Vi har intervjuat 

pedagoger om deras synsätt på utomhusmiljöns didaktiska möjligheter och om det finns 

områden inom förskolans verksamhet som lämpar sig bättre eller sämre att ägna sig åt 

utomhus. 

 

I en intervjusituation har man som intervjuare möjligheten och fördelen att kunna observera 

respondentens röstläge och kroppsspråk. Här krävs fantasi, känslighet och inlevelseförmåga 

för att kunna se saker från någon annans synvinkel samtidigt som man är medveten om sin 

egen utgångspunkt. (Løkken & Søbstad 2010, ss. 94-95). 

7.2 Urval 

För vår studie har vi gjort ett icke slumpmässigt urval av tre förskolor som vi på förhand 

känner till arbetar med pedagogisk utomhusverksamhet i det dagliga arbetet. De utvalda 

förskolorna är belägna i ett storstadsområde och kan därför inte sägas vara representativa för 

svenska förskolor. De drivs i enskild regi och är av varierande storlek. Vi hade tänkt intervjua 

enbart utbildade förskollärare men på en av förskolorna fanns inte den möjligheten. Samtliga 

respondenter är kvinnor. De sex pedagogerna som ingick i vår studie presenteras här nedan: 

 

Anna förskollärare, arbetar på Svalans förskola 

Malin förskollärare, arbetar på Svalans förskola 

Lena förskollärare, arbetar på Kråkans förskola 

Karin outbildad, arbetar på Kråkans förskola  

Linnéa förskollärare, arbetar på Örnens förskola 

Lisa förskollärare, arbetar på Örnens förskola 

 

Ovanstående namn och förskolor är fingerade för att respondenterna ska vara anonyma. 

7.3 Genomförande 

Vi kontaktade förskolecheferna i de utvalda verksamheterna för att fråga om medverkan i vår 

studie samt avtala tid för intervjuer. Vid intervjutillfällena överlämnade vi missivbrev som 

redogjorde för de forskningsetiska kraven som i vår studie beskrivs under rubriken ”Etik”. 

Det insamlade materialet har sammanställts och analyserats.  

 

Vi har intervjuat sex pedagoger varav fem är utbildade förskollärare och en saknar pedagogisk 

utbildning. Längden på deras yrkeserfarenhet varierar från 1-25 år. Eftersom vi har valt ut 

förskolor med utpräglad utomhuspedagogisk verksamhet har samtliga svarande ett naturligt 

intresse och en positiv inställning till utomhuspedagogik. För vissa har det varit ett aktivt val, 
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någon beskriver att den har hamnat på en utomhusförskola av en tillfällighet och en tredje 

pedagog beskriver att hon själv trivs med att vara ute och att utomhusverksamhet passar 

henne bra. 

 

Vi har utgått från åtta öppna intervjufrågor men lagt oss vinn om att vara lyhörda och ställt 

följdfrågor där det varit befogat. För oss har det varit viktigt att intervjusituationen ska kännas 

avspänd men ändå har vi varit noga med att i möjligaste mån hålla oss till intervjufrågorna. 

Avsikten är att respondenten ska känna det som att man har ett samtal. Det är en utmaning 

som kräver talang att både kunna planera och genomföra en bra intervju och det handlar om 

att vara väl förberedd inför intervjutillfället (Løkken & Søbstad 2010, s. 95). En av oss 

ansvarade för intervjun av pedagogen medan den andra skötte inspelningen. Varje intervju 

genomfördes enskilt och tog mellan 45 och 60 min. För att gardera oss mot eventuella 

tekniska problem fördes även anteckningar över vad som sades under intervjun. 

7.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Kihlström (2012, s. 164) beskriver att begreppet validitet betyder att man seriöst har bemödat 

sig om att bara undersöka det man vill och inget annat.  De som tar del av undersökningen ska 

kunna förstå studien och utifrån detta diskutera resultatet. I vår undersökning har vi genom att 

ha ett tydligt formulerat syfte med överensstämmande frågeställningar och intervjufrågor lagt 

oss vinn om att göra undersökningen utifrån syftesformuleringen och strikt hålla oss till den. 

Vi skickade våra intervjufrågor till vår handledare för att få hennes bedömning om de var 

lämpligt utformade. 

 

Enligt Kihlström (2012, s. 164) innebär reliabilitet eller giltighet att undersökningen är 

tillförlitlig och ska kunna upprepas av någon annan med hjälp av samma metod och resultatet 

ska bli det samma som tidigare. I vår studie har vi genomfört intervjuerna gemensamt och 

även använt oss av ljudupptagning för att få ett så säkert och tillförlitligt 

undersökningsmaterial som möjligt att utgå ifrån.   

7.5 Etik 

Pedagogerna som valt att delta i undersökningen har fått både muntlig information och 

skriftlig i form av missivbrev innehållande de forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet. Dessa principer är indelade i fyra huvudkrav och handlar om vad man ska 

göra innan man börjar undersökningen, under undersökningen samt efter genomförandet 

(Löfdahl 2014, s. 36). 

 

Informationskravet beskriver syftet med studien och informerar om upplägg, innehåll och 

genomförande. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om så önskas. I vår 

undersökning förvissade vi oss om att respondenterna var medvetna om att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta sitt medverkande närhelst de ville. 

 

Konfidentialitetskravet beskriver att de deltagande personerna och förskolorna behandlas 

konfidentiellt, d.v.s. att det inte kommer att kunna utläsas vilka personer och förskolor som 

deltagit samt att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem 

(Vetenskapsrådet 2002). Detta har vi delgivit respondenterna. Redan från början har vi 

avkodat och avidentifierat personuppgifter och intervjumaterial så det inte går att härleda till 

källan. I texten använder vi fingerade namn. 



 
 

14 
 

 

Nyttjandekravet beskriver att de insamlade uppgifterna kommer att användas endast till 

genomförandet av denna rapport och därefter förstöras. Vi har varit noga med att göra 

respondenterna medvetna om detta och att de tagit till sig denna information. 

7.6 Analys/bearbetning 

Här beskrivs hur vi valt att bearbeta och analysera vårt insamlade intervjumaterial. 

 

Direkt efter varje intervjutillfälle transkriberade vi ljudupptagningen ordagrant för att ha 

möjlighet att gå tillbaka och analysera svaren. Därefter sammanfattade vi intervjusvaren under 

olika rubriker utifrån intervjufrågorna. I resultatet har vi, med utgångspunkt från vad som 

framstod som centralt för pedagogerna vi intervjuat, arbetat fram passande rubriker för varje 

fråga. För att förstärka det som pedagogerna uttryckte använder vi oss av citat från 

intervjuerna. I analysen kopplar vi samman vår fördjupade tolkning av respondenternas svar 

med relevant litteratur. 
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8. RESULTAT 

I det här avsnittet kommer vi att presentera det bearbetade resultatet från intervjuerna där 

syftet varit att undersöka hur förskolans pedagoger resonerar kring användandet av 

utomhusmiljön som didaktisk resurs samt hur de ser på utomhusmiljöns betydelse för lärandet 

inom olika ämnesområden. De svar vi har fått under våra intervjuer kommer vi att redovisa 

under följande tre huvudrubriker: Pedagogernas syn på användandet av utomhusmiljön som 

didaktisk resurs, Pedagogernas uppfattning om utomhusmiljöns betydelse för lärandet inom 

olika ämnesområden samt Övrigt från intervjuerna. 

8.1 Pedagogernas syn på användandet av utomhusmiljön som 
didaktisk resurs 

Här följer en beskrivning på användandet av utomhusmiljön som didaktisk resurs. Vi har delat 

in svaren i två underrubriker: Gården som didaktisk resurs och Närliggande naturområden 

som didaktisk resurs.  

 
8.1.1 Gården som didaktisk resurs 
Pedagogerna beskriver hur förskolornas gårdar är iordningställda för att man ska kunna 

bedriva utomhuspedagogik. Här finns eldstad, plats för måltider, vila samt rum i 

utomhusmiljön för olika aktiviteter. Det är också tydligt att det finns utrymme för fantasi och 

stimulans till kreativitet. 

 

På två förskolor har man tydlig indelning av gården i två eller tre områden med möjlighet att 

stänga emellan. Många gånger står grinden öppen mellan gårdarna och små och stora barn ges 

möjlighet att leka tillsammans. På det sättet lär sig de små av de äldre och de äldre barnen lär 

sig ta hänsyn till och ta hand om de yngre barnen. Här inryms ett socialt och empatiskt 

lärande.   

 

Pedagogerna på samtliga tre förskolor poängterar att de anser att barnen självklart ska ges 

stort utrymme till lek både på gården och i närliggande naturområden. När barnen leker 

beskriver en pedagog att de rör sig utan att tänka på det och har roligt. En annan säger att de 

tränar samarbete bl.a. när de tar och ger roller. Någon menar att i leken blir det naturligt att 

tänka sig in i andras situationer vilket är viktigt för att förstå andra. När barnen leker kan de 

gå in i olika roller som gör att de vågar ta initiativ som de kanske inte gör annars. En pedagog 

poängterar att det är viktigt att vara närvarande och själv kliva in i leken och stötta de barn 

som har svårt att ta en naturlig del i den. De menar vidare att både den fria och den lite mer 

organiserade leken har stor betydelse.  

 

På en förskola har man inrett ett sinnestränande uterum med släta stenar, bark att känna på, 

vindspel att lyssna till samt hängande torra grenar att spela på. På en annan förskola har man 

en öppen grind till en angränsande ekbacke som kan användas i den egna verksamheten. Där 

hänger bokstäver, siffror och geometriska symboler i trä i trädens grenar. På två av de tre 

förskolorna finns det förberett material uppdelat i lådor eller påsar för olika områden, t.ex. 

matematik eller språk. Detta är lätt att ta med sig ut. På en förskola arbetar de med att 

förbättra gården men betonar att de vill göra det med enkla medel d.v.s. inga färdiga 

klätterställningar etc.  
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 ”Vi försöker hålla gården så kreativ som möjligt”. (Lena, Kråkan). 

 

Pedagogerna erbjuder mycket ”skräpmaterial” som stimulans till fantasi i leken och till den 

skapande verksamheten.  

 

”Vi försöker vara tillåtande och låter barnen använda mycket vatten 

 och bejakar i möjligaste mån det barnen vill göra”. (Anna, Svalan). 

 

På alla förskolorna poängterar pedagogerna vikten av att vara närvarande med barnen och 

fånga upp deras intressen. På en förskola har de en utomhuslänga som inrymmer en skapande 

verkstad. Barnen kan välja att arbeta inne i verkstaden eller ta ut material och skapa utomhus. 

Pedagogerna har plockat upp barnens intressen för de olika årstiderna och tillverkat eget 

material, vid det aktuella tillfället föreställande bilder på vinterfåglar. Detta material är 

uppsatt på förskolans uteväggar som underlag för tankar och samtal.  

8.1.2 Närliggande naturområden som didaktisk resurs 

Pedagogerna på alla tre förskolorna beskriver att de lämnar förskolegården och gör utflykter 

till närliggande skog och naturområden två till tre dagar i veckan. Där har barnen större 

rörelsefrihet och möjlighet att lära med hela kroppen. De berättar om hur de ger tillfällen för 

barnen att träna sina sinnen genom att lukta, smaka, känna och lyssna på olika saker i naturen. 

De beskriver att de t.ex. visar barnen att man kan smaka på harsyreblad, granskott, 

blåbärsblad m.m. En pedagog anser att det är av stor vikt att träna sina sinnen för framtida 

lärtillfälllen . De ger exempel på hur barnen i leken i naturen kan använda det som finns där, 

inga särskilda leksaker behövs.  

 

 ”I leken i skogen fantiserar barnen fritt och ofta infinner sig ett lugn  

 när de leker där jämfört med på gården. Barnen tycker om att bygga 

 kojor, dra sig undan och få vara i fred”. (Linnéa, Örnen). 

 

I skogen tar barnen ut rörelserna mer och hoppar och klättrar på ett helt annat sätt än på 

gården. Den kuperade terrängen hjälper barnens fantasi att hitta låtsasmiljöer.  
Pedagogerna beskriver att motoriken och fantasin stimuleras. Här finns självklara möjligheter 

att studera naturen på nära håll och med stöd av närvarande och kunniga pedagoger får barnen 

tillfälle att lära om insekter, fåglar, växter, svampar o.s.v. med barnens intresse och nyfikenhet 

som utgångspunkt. Barnen får också äta sin lunch utomhus regelbundet. Pedagogerna, 

tillsammans med barnen, lagar mat på muurikka eller stormkök. 

8.2 Pedagogernas uppfattning om utomhusmiljöns betydelse för 
lärandet inom olika ämnesområden 

Samtliga förskolor menar att allt man gör inomhus går att flytta ut utomhus. 

 

”Det finns inget ämne som inte passar utomhus men det mest finmotoriska 

som att lägga pärlplattor och trä halsband kanske inte passar så bra, annars  

går det mesta bra”. (Lisa, Örnen). 

 

En annan pedagog säger att låta barnen rita utomhus inte passar så bra men att måla är inga 

problem. Teckningarna blåser bort och man måste hitta på lösningar för att det ska vara 

genomförbart. Flera pedagoger beskriver att språk och matematik är lätta ämnesområden att 
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flytta ut. På en förskola berättar pedagogen att de tar med sig både sagoböcker och 

faktaböcker.  

 

 ”Ibland sätter vi oss under en gran och läser en sagobok, för det är 

 jag som pedagog som måste se till att det blir roligt och spännande  

 att lyssna. Att sitta stilla inomhus kan bli jobbigt för en del barn, 

men om jag läser sagan utomhus i skogen och gör det till ett äventyr 

blir det spännande tycker många”. (Malin, Svalan). 

 

”Matematik och naturkunskap passar bra utomhus, man kan mäta,  

jämföra och arbeta med antal och storlek och att det finns obegränsat  

antal utomhus”. (Lisa, Örnen). 

 

Samtliga intervjuade pedagoger nämner att ämnet naturvetenskap eller naturkunskap faller sig 

naturligt.  

 

 ”Om jag ser att barnen tycker något är spännande då går jag fram 

 lite mer för att få fram deras tankar och idéer och om vi då börjar 

 titta på läroplanen så har vi fått med väldigt många mål”. (Lena, Kråkan). 

 

Utomhus jobbar man enkelt med is, snö eller vatten, pratar om insekter och kryp som man 

stöter på vilket ofta mynnar ut i större utforskanden. På en utomhusförskola har ämnet hållbar 

utveckling en självklar plats. För barn som vistas mycket i naturen blir allemansrätten en 

naturlig del i vardagen. Barnen lär sig tidigt att vara rädda om miljön och får förståelse för hur 

de olika kretsloppen fungerar. Detta är en viktig del i utbildningen för att vi alla 

fortsättningsvis ska kunna vistas i naturen säger en av pedagogerna. 

8.3 Övrigt från intervjuerna 

Vid våra intervjuer har vi fått ytterligare information som vi tycker är intressant att ha med i 

vårt resultat. Denna har vi delat upp i följande underrubriker: Utomhusvistelsens betydelse för 

barns motoriska utveckling och hälsa, Sång och musik i utomhusmiljön samt Genusperspektiv 

i utomhusmiljön. 

 

8.3.1 Utomhusvistelsens betydelse för barns motoriska utveckling och hälsa 

Pedagoger på alla tre förskolorna tar upp hur motoriken hos barnen påverkas positivt av att de  

får möjlighet att röra sig utomhus på stora ytor, framförallt i skog och mark på ojämnt 

underlag där koordinationen tränas. 

 

 ”Det här med kroppen och att de tränar liksom högt och lågt och att 

 de parerar över stock och sten. Det är helt fantastiskt vad de kan 

 klättra våra barn, rent motoriskt och sedan är det en sak till att man  

 håller sig friskare, både personal och barn. Det ser vi tydligt”. (Lena, Kråkan). 

 

Även Karin på samma förskola uttrycker att: 

 

 ”Barnen får använda otroligt mycket fantasi och koordination med 

 hela kroppen”. (Karin, Kråkan). 
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En pedagog uttrycker att barn som är vana att gå gör det med lätthet och promenaden eller 

vandringen blir rolig. Hon anser också att barn som får röra sig fritt på stora ytor lättare hittar 

koncentration vid inomhusaktiviteter. 

 

Flera av pedagogerna påtalar spontant utomhusvistelsens positiva påverkan på barnens hälsa. 

 

 ”Vi håller oss friskare, både personal och barn, det ser vi tydligt.  

 De ihållande infektionerna som små barn har på förskolan, kanske 

 flera stycken i månaden, det slipper barnen här”. (Lena, Kråkan). 

 

På en förskola nämner en av pedagogerna att verksamheten utomhus självfallet ställer krav på 

att barnen är rätt klädda för att vara ute men påpekar att det föräldrarna behöver kosta på i bra 

kläder och utrustning har de igen i minskad VAB-frånvaro.  

8.3.2 Sång och musik i utomhusmiljön 

På en av de tre förskolorna såg vi en liten utställning av instrument som barn och pedagoger 

tillverkat av naturmaterial. I övrigt är just sång och musik inte något som pedagogerna 

spontant nämner att de sysslar med i utomhusverksamheten. Det kan naturligtvis förekomma 

ändå men det var inget som kom fram i intervjuerna. 

8.3.3 Genusperspektiv i utomhusmiljön 

En pedagog uttrycker att utomhuspedagogik är påtagligt könsneutralt jämfört med en 

verksamhet inomhus med färdigt lekmaterial. Hon beskriver att ute finns inget som är rätt 

eller fel och det blir ingen konkurrens om saker vilket leder till mindre konflikter. 

 

 ”Det finns inget i naturen som man ser att pojkar eller flickor 

 använder sig mest av eller mer av och det tycker jag är väldigt härligt 

 att se”. (Karin, Kråkan). 
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9. DISKUSSION 
Studiens forskningsfrågor har blivit besvarade och kommer att diskuteras under detta avsnitt. 

Med hjälp av svaren ges möjlighet att tydliggöra hur förskolans pedagoger använder 

utomhusmiljön som didaktisk resurs. Dessutom kommer vi att diskutera pedagogernas svar 

beträffande utomhusmiljöns betydelse för lärande inom olika ämnesområden. 

9.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer vi att diskutera den metod vi valt att använda oss av samt 

processen fram till det färdiga resultatet av vår studie.  

 

Eftersom vi valt att undersöka hur förskolans pedagoger resonerar kring hur de använder 

utomhusmiljön som didaktisk resurs samt hur de ser på utomhusmiljöns betydelse för lärandet 

inom olika ämnesområden har vi använt oss av kvalitativ metod. Detta har vi valt att göra med 

hjälp av intervjuer och samtal. I studiens inledningsstadie övervägde vi att göra en 

kombination av intervjuer och observationer och på så sätt använda oss av flera tekniker s.k. 

triangulering. Enligt Kihlström (2012, s. 231) är det ett bra sätt att öka validiteten i en studie. 

Vi insåg dock att detta skulle bli mycket tidskrävande och valde att avstå.   

 

Vi sökte förskolor med uttalad inriktning på utomhuspedagogik, via internet, i ett av Sveriges 

storstadsområden för att hitta tre förskolor som var villiga att ta emot oss. Vi blev över lag 

positivt bemötta. Endast en förskola uppgav att de inte ansåg sig bedriva en utpräglad 

utomhuspedagogik för tillfället och gav oss därför ett nekande svar. Vi kom överens om 

datum för våra besök.  

 

Vi valde att lämna våra missivbrev direkt innan intervjuerna men har funderat över att de 

borde ha skickats i förväg för att ge respondenterna chans att ta ställning till sin medverkan i 

lugn och ro. 

 

Den första förskolan vi fick kontakt med och bokade träff med frågade om det var möjligt att 

få intervjufrågorna i förväg vilket vi svarade nej till för att vi ville ha direkta och spontana 

svar från respondenterna. Eftersom vi intervjuade två pedagoger från varje förskola låg det i 

vårt intresse att se om de svarade likartat på våra frågor. Man kan tänka sig att vi hade fått 

mer genomtänkta svar om pedagogerna hade fått frågorna i förväg. På något ställe hade 

respondenterna uppfattat det som om de skulle utfrågas samtidigt men åter igen låg det i vårt 

intresse att höra om de hade delade eller skilda uppfattningar med utgångspunkt från våra 

frågor. Eftersom vi valt att intervjua respondenterna bad vi om tillåtelse att göra 

ljudupptagning vid intervjutillfällena. Detta mottogs lite olika även om samtliga gav sin 

tillåtelse. Någon frågade t.o.m. om vi skulle filma intervjuerna. Vid intervjuerna på de olika 

förskolorna hade vi möjlighet att sitta ostörda, vilket var en stor fördel. Vi valde att vara två 

vid alla intervjutillfällena och att samma person vid varje tillfälle ställde frågorna och den 

andra skötte ljudupptagningen och förde anteckningar. Detta för att intervjuaren skulle kunna 

ha ögonkontakt med respondenten och tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk. Som vi tidigare 

nämnt gjordes ljudupptagningar som vid sista intervjun misslyckades. Det kändes bra att ha 

anteckningarna som backup. Vi transkriberade materialet direkt efter intervjuerna vilket 

visade sig vara tidsödande men bortsett från det gick smidigt eftersom vi hade intervjuerna i 

färskt minne. 
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9.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat och koppla samman det med tidigare 

forskning, litteratur samt teoretiska utgångspunkter. Diskussionen kommer att utgå från vårt 

syfte vilket varit att undersöka hur förskolans pedagoger resonerar kring användandet av 

utomhusmiljön som didaktisk resurs samt hur de ser på utomhusmiljöns betydelse för lärande 

inom olika ämnesområden. 

 

9.2.1 Hur förskolans pedagoger resonerar kring användandet av 

utomhusmiljön som didaktisk resurs 

Samtliga sex pedagoger beskriver utomhusmiljön som ett positivt verktyg för sinnesträning. 

Enligt McClintic och Petty (2015, s. 24) möjliggör utomhusmiljön en multisensorisk, 

rörelsebaserad och stimulerande erfarenhet som passar bra för små barn. Vår uppfattning är 

att genom att använda sinnena stimuleras barns lärande och vi pedagoger har en viktig uppgift 

att låta barnen träna alla sina sinnen. Detta anser vi stämmer väl överens med Piagets 

konstruktivistiska synsätt och Deweys progressiva pedagogiska tänkande där barnet 

konstruerar och bygger upp sig själv genom praktisk aktivitet som övar sinnena. 

 

På samtliga tre förskolor som vi besökte uttryckte pedagogerna vikten av lekens plats i 

utomhusmiljön. Lärare i en amerikansk pedagogisk studie beskriver att lek utomhus är 

nödvändigt för en positiv utveckling av barns hälsa (McClintic & Petty 2015, s. 24). Lekens 

livsviktiga betydelse för barnets utveckling och lärande får enligt vår uppfattning aldrig 

glömmas bort.  

 

Eftersom utomhusmiljön består av flera olika områden såsom förskolans gård och 

omkringliggande naturområden, är möjligheterna till variation i lärandet stora, anser 

pedagogerna vi intervjuat. Detta bygger som vi ser på det att pedagogerna är väl förberedda 

och har diskuterat vad de vill uppnå med att bedriva verksamheten utomhus. Liksom i annan 

didaktik vävs lärandet ihop med de fem frågeställningarna; var, vad, hur, när och varför 

(Brügge & Szczepanski 2011, ss. 27-29). Arbetslaget på en av förskolorna har fortlöpande 

diskussioner om vad som är viktigt att få med i den dagliga verksamheten, hur arbetet ska 

läggas upp, var lärandet ska ske och även när det kan vara lämpligast. Någon anser att bara 

genom att gå ut i det närliggande naturområdet stöter man på saker att upptäcka och lära.  

 

Szczepanski (1997, s. 21) beskriver hur Deweys syn på utbildning sammanfaller med 

utomhuspedagogikens huvudsyften där undervisningen går ut på ”hands on”, d.v.s. konkret 

lärandemetod med tydlig praktisk förankring, för att ge ett varaktigt resultat. Redan på 1700-

talet betonade filosofen Jean-Jacques Rousseau vikten av att barn under sin uppväxt fick en 

praktisk anknytning till verkligheten (Brügge & Szczepanski 2011, s. 49). 

 

Gården kan användas till att kombinera inomhusaktiviteter med utomhusverksamhet. Genom 

att ta med sig material ut såsom pussel, böcker etc. beskrev pedagogerna att de kan 

kombinerar ett konkret arbetssätt med ett abstrakt. Det handlar också om att pedagogerna har 

bra fantasi att utforma gården och att barnen får vara delaktiga och kreativa, uttrycker en 

pedagog. Ohlsson (2015, s. 21) skriver att gården ska vara utformad så den ger barnen 

utmaningar på olika nivåer utefter ålder och förmåga. Rum kan skapas i utomhusmiljön för 

olika typer av lärande såsom grovmotorisk träning, balansövningar, språk och matematik 

m.m. På en förskola kunde vi se en indelning av gården där möjlighet till olika aktiviteter blev 

tydlig. Vi anser att pedagogernas lyhördhet för spontana idéer och förmåga att utnyttja dem 

till lärtillfällen är viktig. 
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När förskolans verksamhet flyttas ut från gården till närliggande naturområden menar 

pedagogerna i vår studie att lärandet blir ännu mer konkret genom att man på ett naturligt sätt 

kan studera årstidernas växlingar, kretslopp av skilda slag, biologiska och fysikaliska fenomen 

etc. Klaar och Öhman (2014) skriver i sin artikel att barn får kännedom om naturen, djur- och 

växtlivet, samt lär sig ta ansvar för miljön och visa omsorg om den värld vi lever i. Vi anser 

att vistelse i skogen i sig skapar naturkänsla. Om man får lära känna naturen bit för bit ökar 

också förståelsen för sambandet i naturen och vad den har att erbjuda. Dessutom anser vi att 

utflykter till närliggande naturområden blir mer äventyrsbetonade än vistelse på gården. Här 

kommer betydelsen av att utmana barnen in. Att känna att man orkar gå ganska långt, vågar 

klättra och hoppa är kunskaper som stärker självkänslan. En pedagog beskriver hur man 

diskuterar möjligheterna att erbjuda barnen just dessa utmaningar. I skogen har man även 

möjlighet att se spår som vilda djuren lämnat efter sig. Vår uppfattning är att promenaden till 

och från platsen i skogen också ger möjlighet att stanna upp och titta på något som barnen fått 

syn på eller pedagogen vill visa. 

 

I utomhusmiljön har barnen möjlighet att springa, hoppa och klättra fritt vilket de inte kan 

göra inomhus. Genom att röra sig i kuperad terräng tränas grovmotoriken omedvetet. Barnen 

utvecklar ett sätt att röra sig säkert utan att behöva tänka (Grindberg & Langlo Jagtøien 2011, 

ss. 61). Vårt resultat visar att vistelsen utomhus ger stora vinster avseende barns motoriska 

utveckling. För oss förefaller det att barn på förskolor med uttalad utomhuspedagogik får en 

helt annan möjlighet till motorisk utveckling än barn på traditionella förskolor. Kroppen är 

inte gjord för stillasittande uttrycker en intervjuad pedagog. 

 

Vårt resultat visar att barn i utomhusmiljön framför allt är friskare p.g.a. att smittor inte sprids 

lika lätt som inomhus. Samtliga tre förskolor påtalar en markant låg sjukfrånvaro. Barr, 

Nettrup och Rosdal (2014, s. 22) skriver att enligt statistiken går det att se att barn som 

tillbringar större delen av dagen utomhus är mindre sjuka än barn som bara är ute ett par 

timmar om dagen. En av de intervjuade pedagogerna i vår studie uttrycker att vi vuxna i 

förskolan har ett rent friskvårdsyrke. Vi rör oss mycket och får i stor utsträckning vistas 

utomhus på dagarna. Vi anser att utomhusvistelsen även ger betydligt lägre ljudnivåer 

eftersom barnens röster klingar av i naturen. 

9.2.2 Hur pedagogerna ser på utomhusmiljöns betydelse för lärandet inom 

olika ämnesområden 

I utomhusmiljön finns det stora möjligheter att samtala och ge tillfällen till språkutveckling.  

Pedagogerna uttrycker att det i alla situationer utomhus finns möjlighet att hitta ämnen att 

prata om. Här, precis som i inomhusmiljön, gäller det att lyssna, ställa frågor till barnen och 

uttrycka sig tydligt med ett korrekt ordval samt hitta naturliga tillfällen då man kan leka med 

språket. När barnen rör sig utomhus och upptäcker nya saker är det viktigt att pedagogerna är 

närvarande och ger barnen nya begrepp – ordförrådet utökas. Svensson (2011, s. 12) uttrycker 

att språket är viktigt för den sociala utvecklingen och den kognitiva förmågan. Vi anser att 

förskoleåldern är tiden för obegränsad språkstimulans för att ge barnen de bästa 

förutsättningar för framtida lärande. 

 

Pedagogerna på samtliga förskolor menar att området matematik är som gjort att utöva 

utomhus. Här finns alla möjligheter att räkna antal, kategorisera, utveckla känsla för rum, 

form, läge och riktning. En pedagog uttrycker att de använder sig av naturmaterial för att göra 

matematiken enkel och konkret. Detta gör att barnen ska förstå och få med sig matematiska 

begrepp som Ohlsson ( 2015, s. 30) uttrycker, att matematik i förskolan är i stort sett en 
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praktisk sysselsättning som lämpar sig att utöva utomhus. Vi anser att utomhuspedagogikens 

möjligheter till konkret och praktiskt utövande hjälper barnen att förstå matematikens 

grunder. 

 

I vår studie är samtliga pedagoger eniga om att ämnena naturvetenskap och teknik är ett stort 

område som kan studeras och utövas både på förskolans gård och i närliggande naturområden. 

De säger vidare att dessa områden lämpar sig bäst för utomhuspedagogik. Det är lätt att följa 

naturen under längre tid och studera skiftningar som inträder. Tidig vår är grenarna 

fortfarande kala men med lite värme vågar sig björkens blad fram som små musöron och 

plötsligt är bladen fullt utvecklade. Dahlgren och Szczepanski (1997, s. 11) beskriver att 

kärnan i utomhuspedagogiken är att förmedla aktsamhet i naturen och utveckla 

ansvarstagande för allt levande hos varje individ. Vi anser att ämnet naturvetenskap blir 

konkret genom att vi kan följa årstidernas växlingar och få inspiration till olika projekt om 

kretsloppstänkande samt att det finns stora möjligheter att utforska och experimentera i 

utomhusmiljön. Det går att se vad som gömmer sig i snö som får smälta till vatten, vindens 

riktning genom att sätta upp en flöjel som sedan ger vägledning när barnen försöker flyga 

drake. Barnen bygger kojor som utmanar deras förmåga till teknisk konstruktion. Det finns 

mängder med experiment att utföra för att ge barn en känsla av vad naturvetenskap och teknik 

konkret handlar om säger en pedagog vi intervjuat. Vi vill betona att vi anser att det krävs att 

pedagogerna har en planering och är delaktiga. 

 

Som vi tidigare nämnt framkom inget konkret om ämnet musik vid våra intervjuer. Först 

efteråt insåg vi att vi skulle ställt följdfrågor på detta. Vi anser att sång och musik är en viktig 

del av förskolans verksamhet som ger glädje och känsla av samhörighet och hjälper även barn 

vid det kognitiva lärandet. Vi anser att musik och utövandet av musik är av stor betydelse och 

tycker därför att det är synd våra intervjuade pedagoger inte pratade mer om detta ämne. 

 

På en av förskolorna vi besökte var barnen bra på att samla material till den skapande 

verksamheten; pinnar, stenar, barkbitar, löv etc. som de med livlig fantasi använde till olika 

skapande sysselsättningar. Pedagogerna uttryckte att barnen gärna målade på pinnar och 

stenar, tillverkade lövtavlor, kransar och mycket annat. På en annan förskola hade barn och 

pedagoger tillsammans tillverkat barkbåtar som sjösattes i något lämpligt vattendrag i naturen 

eller i balja på förskolan. Här kopplade man ihop det skapande lärandet med ett experiment 

om densitet.  Däremot var det sällsynt att pedagogerna tog med sig skapande material ut i 

naturområdet runt förskolan då det under våra samtal framkom att de tyckte att det var lite 

besvärligt eller måste iordningställas i förväg vilket det inte alltid fanns tid till. För att 

underlätta detta motstånd anser vi att man skulle kunna ha material förberett i påsar som 

enkelt kan tas med i ryggsäcken och inte behöver plockas ihop vid varje utflykt. 

9.3 Didaktiska konsekvenser 

Ericsson skriver att utomhuspedagogik handlar om att se och använda verkligheten som 

material i det lärande arbetet på förskolan och att det många gånger är lättare för barn att 

arbeta med konkreta objekt, fenomen och företeelser i stället för modeller och illustrationer 

(Ericsson 2009, s. 22). Detta är något som vi kommer att ta fasta på i vårt framtida arbete på 

förskolan. Genom att kombinera det utomhuspedagogiska arbetet med den nuvarande 

verksamheten hoppas vi kunna utveckla ett ännu mer individanpassat arbetssätt än vad vi 

redan har i dag och på så vis skapa bättre förutsättningar i lärandet för varje enskilt barn. 

De pedagoger vi intervjuat menar att man som pedagog blir mer aktiv utomhus och en 

medupptäckare tillsammans med barnen. Det uppstår många fler läranden, intressanta samtal i 

utomhusmiljön som utnyttjas i lärandeprocessen. Ohlsson (2015, s. 23) menar genom att 
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befinna sig nära barnen och göra sig tillgänglig skapas möjligheter för pedagogerna att bli 

medupptäckare, medundersökare, medagerare och medupplevare. Med detta arbetssätt kan 

pedagogerna ta vara på barns nyfikenhet som skapar lärandesituationer. De intervjuade 

pedagogerna beskriver också att de ofta kommer nära barnen i deras lek utomhus vilket gör 

det möjligt att upptäcka när, var och varför konflikter uppstår mellan barnen.  

 

I vårt framtida arbete kommer vi att fortsätta använda det naturliga uterummet som didaktisk 

resurs när det gäller lärandet inom de olika ämnesområdena. Därtill planerar vi att utveckla ett 

pedagogiskt material liknande det vi arbetar med inomhus. Detta material kan förvaras i påsar 

och lådor och kan enkelt bäras med ut på gården eller till närliggande naturområden. 

 

Vi pedagoger har en viktig roll som förebilder samt att skapa förutsättningar för de 

möjligheter utomhusmiljöerna erbjuder. Dock får vi inte inkräkta på den viktiga kreativa 

leken som erbjuder många lärtillfällen. Barnen måste få möjlighet att utforska och upptäcka 

på egen hand. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Informationsbrev till förskolepersonal (missivbrev). 

 

Hej! 

 

Under vår förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma vid högskolan i Borås ska vi 

utföra en studie som handlar om ”Förskolans utomhusmiljö – en plats för barns lärande”. 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolans pedagoger beskriver att de använder 

utomhusmiljön och närliggande naturområden som pedagogisk resurs. Vi vill också 

undersöka på vilket sätt utomhusmiljön kan ha betydelse för barns lärande inom olika 

ämnesområden såsom matematik, språk, naturkunskap etc. I undersökningen kommer vi att 

följa de etiska principerna från Vetenskapsrådet vilka innebär att alla uppgifter vi tar del av 

kommer att vara konfidentiella. Inga riktiga namn nämns och de uppgifter vi samlar in 

kommer endast att användas i vårt examensarbete och inte i något annat syfte. Vi behöver 

ställa ett antal frågor till två av förskolans pedagoger vilket vi räknar med kommer att ta ca 30 

minuter. 

 

Om ni har några frågor kan ni nå oss på nedanstående telefonnummer: 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Kristina Svensson, tfn . och Eva Kronberg, tfn. 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

FÖRSKOLANS NAMN:…………………………………………………………… 

 

DATUM FÖR INTERVJU………………………………………………………… 

 

Intervju nr (eller namn på intervjuad person: ……............................................... 

 

1. Vad har du för utbildning och yrkeserfarenhet? 

 

2. Hur kommer det sig att du har valt att arbeta på en förskola som är inriktad på 

utomhuspedagogik? 

 

3. Beskriv vad begreppet utomhuspedagogik innebär för dig! 

 

4. Beskriv gården och närmiljön på den förskola där du arbetar! 

 

5. Beskriv på vilket sätt pedagoger kan skapa förutsättningar för lärande utomhus, med hjälp 

av förskolans gård och/eller närmiljön! 

 

6. Beskriv pedagogernas arbete utomhus! 

 

7. Beskriv om, och i så fall hur, olika ämnesområden kan passa bättre respektive sämre för 

pedagogiskt arbete utomhus! 

 

8. Beskriv en dag på din förskola! 
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