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Denna studie syftar till att fördjupa kunskaperna om hur arbetet med att 
förverkliga förskolans läroplan i en utomhusmiljö kan se ut. Datainsamlingen är 
gjord med semistrukturerade kvalitativa intervjuer som analyserats med en 
teoretisk tolkning utifrån sociokulturellt perspektiv. Resultatet antyder ett 
förhållningssätt där förskollärarna lägger stor vikt vid att följa barnen i deras 
intressen för att främja lärande. Studiens slutsats är att det är svårt att 
genomföra hela läroplanen på en och samma plats men att förskollärarna med 
hjälp av artefakter kan skapa miljöer som är bättre situerade för det tilltänkta 
lärandet. 
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“We do not need magic to transform our world. We carry all the power we need 
inside ourselves already.”  
― J.K. Rowling  
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1 Inledning 

Regnet står som spön i backen. En kvinna med paraply springer snabbt till busshållplatsen. 
I skyddet av busshållplatsens tak stannar hon upp och tittar på barnen vid den 
intilliggande förskolan. En grupp barn iklädda regnkläder och gummistövlar samlar vatten 
i hinkar från vattenpölar på gården som de går med till en vattenbana. På ett annat ställe 
står några barn tillsammans med en förskollärare och undersöker en daggmask som ligger 
på marken. Det är vad kvinnan med paraplyet hinner se innan hon kliver på bussen. 

På förskolor i Sverige är det enligt Ärlemalm-Hagsér (2010) vanligt att barn spenderar en 
och en halv till tre timmar varje dag ute på förskolans gård. Läroplanen för förskolan lyfter 
att barn ska få möjlighet till lek och andra aktiviteter i planerad utomhusmiljö och 
naturmiljö (Skolverket, 2016). Vad det är för aktiviteter som barnen ska få möjlighet till i 
utomhusmiljön är inte specificerat i läroplanen.  

Vi är intresserade av utomhusmiljön som plats för lärande eftersom vi båda har erfarenhet 
av att arbeta på förskolor där barnen är ute mer än tre timmar varje dag och som har 
uttalad utomhuspedagogik. På senare tid har utomhuspedagogik blivit alltmer populärt på 
förskolor i Sverige och ingår som en del i många lärarutbildningar i Sverige. En stor del av 
utomhuspedagogiken bedrivs av I Ur och Skur-förskolor som är kopplade till 
Friluftsfrämjandet (Änggård, 2014). I grundboken för I Ur och Skur beskrivs att I Ur och 
Skurs pedagogiska utgångspunkt är att arbeta med målen i läroplanen genom friluftsliv, 
utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Naturen beskrivs som en central plats 
för pedagogiken (Westerlund, 2016). 

De senaste åren har det genomförts flera forskningsstudier där det framkommit vad 
utomhusvistelsen kan ha för positiva effekter. Förutom att utomhusvistelse främjar hälsan 
och bidrar till ett ökat medvetande om miljöfrågor och hållbar utveckling 
(Naturvårdsverket, 2011) visar även studier på att barn kan få bättre möjligheter till 
samspel med fler barn, ökad delaktighet och inflytande i utomhusmiljön (Engdahl, 2014). I 
vår inledande pilotstudie “Lärande i utomhusmiljö - en kvalitativ studie om fyra 
förskollärares syn på barns utomhusvistelse” kunde även vi se att förskollärarna lyfte 
hälsoaspekten och möjligheter till samspel som viktiga delar av utomhusvistelsen. Vi kunde 
även se att de var positiva till att arbeta med läroplanen i en utomhusmiljö men inte hur 
detta skulle iscensättas. Detta i kombination med läroplanens vaga formulering kring 
utomhusvistelsen i förskolan gör att vi vill undersöka hur förskollärare tänker kring att 
förverkliga läroplanen i utomhusmiljön.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att fördjupa våra kunskaper kring hur man som förskollärare 
kan arbeta för att förverkliga läroplanen i utomhusmiljö. 
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1.2 Forskningsfrågor 

 Hur beskriver förskollärare inom I Ur och Skur hur de tänker kring att 
förverkliga förskolans läroplan i utomhusmiljö?  
 

 Vilka utmaningar talar förskollärarna inom I Ur och Skur om i förhållande till 
att genomföra läroplanens olika strävansmål i en utomhusmiljö? 

1.3 Uppsatsens disposition   

Uppsatsen är indelad i fem huvudkapitel. I kapitlet om bakgrund beskrivs studiens 
teoretiska perspektiv och relevanta begrepp för studien förklaras. Bakgrunden innehåller 
även en litteraturöversikt där relevant forskning och litteratur presenteras för att ge en 
överblick över ämnet lärande i utomhusmiljö. 

I metodkapitlet beskrivs etiska överväganden och metod för datainsamling. I detta kapitel 
diskuteras även urval av informanter, genomförande samt förförståelse, trovärdighet och 
pålitlighet.   

Resultatkapitlet är indelat efter en tematisk sortering som framkommit i bearbetningen av 
empirin. Sex olika teman presenteras och kapitlet avslutas med en 
resultatsammanfattning.  

Analyskapitlet presenteras i tre huvuddelar som framkommit i den fortsatta bearbetningen 
av empirin utifrån studiens teoretiska perspektiv. Analysen har en kvalitativ ansats och är 
en teoretisk tolkning utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). De 
teman som framkommit är: Det kr(n)oppsliga lärandet (5.1), Årstidsstyrt lärande (5.2) och 
Utomhusmiljön som mötesplats (5.3).  

Det avslutande diskussionskapitlet inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en 
resultatdiskussion där studiens resultat relateras till den tidigare forskning och litteratur 
från bakgrundskapitlet. Kapitlet avslutas med slutsats, slutord och förslag till vidare 
forskning.  

2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, relevanta begrepp, 
litteratursökning samt en litteraturöversikt över ämnet utomhusmiljö som plats för 
lärande. 

2.1 Teoretiska perspektiv 

Här beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter. Studien utgår från ett sociokulturellt 
perspektiv. Det teoretiska perspektivet valdes utifrån studiens syfte att undersöka hur man 
kan arbeta med förskolans läroplan i en utomhusmiljö. Förskolans läroplan genomsyras av 
ett sociokulturellt perspektiv och genom detta perspektiv undersöks i denna studie hur de 
deltagande förskollärarna tänker kring att förverkliga läroplanen. 
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2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Utgångspunkten i ett sociokulturellt perspektiv är enligt Säljö (2014) att människan är en 
biologisk varelse med resurser av kognitiva och fysiska förutsättningar. Inom detta 
perspektiv ges kultur och kommunikation i olika former stort utrymme. Begreppet kultur 
definieras som de idéer, värderingar och kunskaper som människor tillägnar sig genom 
interaktion med omvärlden. I kulturen ingår också artefakter, fysiska föremål som omger 
oss i vardagen. Kulturen är därför både materiell och immateriell och mellan dessa pågår 
ett ständigt samspel. Säljö (2014) menar vidare att kulturen som skapas mellan människor 
och omgivningen, och hur vi tolkar dessa är en del av intellektuella redskap och fysiska 
verktyg som blir kulturella och därmed inte givna av naturen.  

Enligt Säljö (2014) så är språket en för människan unik förmåga att utbyta erfarenheter 
mellan individer. I det sociokulturella perspektivet lär människor genom interaktion med 
varandra där man lånar och byter kunskaper sinsemellan. Lärande vidgas på detta sätt 
genom att individerna inte begränsas till vad man själv upplevt då man tar del av andras 
perspektiv. Eftersom att människan är i ständig interaktion till sin omgivning kan man inte 
undgå att lära om man ser till det sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö (2014) borde vi 
snarare se till vad man lär sig i olika situationer. 

Situerat lärande 

I denna studie används det sociokulturella begreppet situerat lärande då studien ämnar att 
undersöka i vilken utsträckning utemiljön kan vara en situerad plats för att förverkliga hela 
läroplanen. I ett sociokulturellt perspektiv konstrueras kunskap i en kontext. Interaktion 
och samarbete med andra är enligt Dysthe (2003) helt avgörande för lärande. Strandberg 
(2006) skriver att människors aktiviteter alltid är situerade. Det vill säga att de aktiviteter 
som leder till lärande och utveckling äger rum i specifika situationer som kulturella 
kontexter, platser och rum. Kulturen, det vill säga var vi befinner oss, påverkar vilka vi är. 
Kunskapen är inte medfödd, men vi har en hjärna som gör det möjligt att utveckla 
intellekt, läsförmåga och språk om platsen där vi befinner oss erbjuder sådana möjligheter. 

Det är i full aktivitet med hjälp av tillgänglig kultur som människor skaffar sig kunskap. 
Säljö (2014) skriver att individens handlande baseras på dennes egna kunskaper och 
erfarenheter och hur individen medvetet eller omedvetet uppfattar vad omgivningen 
signalerar i form av krav, tillåtelse och möjligheter. Strandberg (2006) menar att det är 
lättare att lära sig grekiska i Grekland än i Tyskland och att det är lättare att lära sig läsa i 
en miljö som innehåller texter än på en plats där det inte finns texter. Barn som befinner 
sig i en storstad lär sig om hur tunnelbanan fungerar och de barn som har tillgång till 
samisk kultur lär sig om den samiska kulturen. En pedagogisk fråga som blir viktig är 
därför: “var är du?” (Strandberg, 2006).  

Artefakter 

“Det jag inte har i huvudet kan jag låna från verktygen” (Strandberg, 2006, s.30). 
Artefakter är inom det sociokulturella perspektivet de verktyg som vi tar hjälp av i vår 
vardag för att tolka och förstå vår omgivning. Det kan till exempel vara olika fysiska 
verktyg i form av mätinstrument, skyltar som ger oss information eller 
kommunikationsteknologi (Säljö, 2014). Det kan också vara verktyg som hjälper den 
mentala tanken framåt, till exempel siffror, bokstäver, bilder med mera. Enligt Strandberg 
(2006) är verktyg och tecken som artefakter bärare av historiska erfarenheter som hjälper 
oss att göra och att tänka. 
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Fysiska artefakter genererar och utvecklar oss språkligt då de skapar ämnen att samtala 
kring (Säljö, 2014). Strandberg (2006) skriver att detta ger upphov till oräkneliga praktiska 
situationer i ett pedagogiskt arbete. 

2.2 Begreppsdefinition 

Här nedan redogörs för begrepp som används i studien.  

2.2.1 Utomhuspedagogik 

I studien används den definition av utomhuspedagogik som Nationellt centrum för 
utomhuspedagogik (2016) i Linköping, NCU, använder. NCU menar att utomhuspedagogik 
är ett förhållningssätt som syftar till att basen för inlärning ska vara upplevelser i den miljö 
som omger oss. Rummet för lärandet är inom utomhuspedagogiken samhällsliv, natur- och 
kulturlandskap. Inom utomhuspedagogiken lyfts platsens betydelse för lärandet fram och 
det är ett växelspel mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning som betonas. 

2.2.2 Utomhusmiljö 

När begreppet utomhusmiljö används i denna uppsats syftar det på den utomhusmiljö som 
finns i förskolans direkta närhet och nås genom att promenera. Enligt Dahlgren och 
Szczepanski (2004) kan det till exempel vara skolgården, parker den omgivande staden 
eller landsbygdsmiljö med skogar och vattendrag. 

2.2.3 Upplevelsebaserat lärande 

I det upplevelsebaserade lärandet strävas det efter att sammanföra teoretisk kunskap med 
praktiska erfarenheter i form av olika upplevelser. Enligt Szczepanski (2007) handlar det 
om en tyst kunskap som kan bli kroppsligt förankrad när man upplever lärande utomhus. 
Dessa praktiska upplevelser bygger på att kroppens sinnen och språket vävs samman för 
att bli en kulturbärande kontext. 

2.2.4 Förskollärare och pedagoger 

I denna studie används begreppet förskollärare om informanterna eftersom det är deras 
titel. Ett begrepp som även förekommer i detta arbete är pedagog. När ordet pedagog 
förekommer är det för att det står så i bakgrundslitteraturen. Ordet pedagog kan även 
förekomma då förskollärarna som intervjuats talar om sig eller sina kollegor i förskolan 
som pedagog. 

2.3 Litteratursökning 

För att hitta litteratur till studien användes olika databaser. Det som eftersöktes var 
refereegranskade vetenskapliga artiklar, licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar. 
De databaser som främst användes var SwePub och ERIC (ProQuest). Sökord på engelska 
var: Preschool children, preschool yard, interaction, outdoor environment, participation, 
place. Sökord på svenska som användes var: Utomhusmiljö, utemiljö, utomhuspedagogik, 
förskola, läroplan, förskolegård. Exempelvis gav sökorden outdoor environment AND 
preschool teacher OR curriculum 2397 träffar, outdoor AND curriculum gav 37 träffar och 
"engineering curriculum" OR "implement curriculum" OR outdoor NOT play gav 84 
träffar.  
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I sökandet på SwePub användes kombinationerna Utomhusmiljö OR utemiljö AND 
förskola, vilket gav 13 träffar. Utomhuspedagogik AND förskol* gav 6 träffar, utomhusmiljö 
AND förskol* gav 5 träffar och utomhus* AND läroplan* gav 4 träffar. För att komma 
vidare i litteratursökningen undersöktes vilka sökord som hade varit relevanta för andra 
som forskat inom området. Användbar forskning hittades även genom att se vad andra 
forskare använt för källor och därifrån göra en kedjesökning.  

2.4 Litteraturöversikt 

I kommande avsnitt beskrivs I Ur och Skur-konceptet samt en redogörelse för förskolans 
läroplans utveckling.  

2.4.1 I Ur och Skur 

I Ur och Skur-förskolor i Sverige arbetar utifrån Friluftsfrämjandets pedagogik som bygger 
på att barn ska uppleva med alla sina sinnen. I grundboken för I Ur och Skur står det att 
utomhusverksamheten ska vara en naturlig del i verksamheten för att barnen ska få så 
många sinnliga upplevelser som möjligt. Friluftsfrämjandet menar att det stimulerar barns 
nyfikenhet, självkänsla och förståelse att praktiskt och lustfyllt få uppleva i utomhusmiljön. 
Barns motoriska och fysiska utveckling får mycket plats i utomhusmiljön. Leka, upptäcka 
och lära med alla sinnen och hela kroppen är en av I Ur och Skur-pedagogikens 
grundpelare (Westerlund, 2016). 

Förskollärarens roll inom I Ur och Skur är att utgå från barnens intresse och erfarenhet 
och tillsammans med barnen vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande 
och medagerande. Med medupptäckande menas att förskolläraren upptäcker tillsammans 
med barnen och en medundersökande förskollärare behöver vara engagerad och följa 
barnen i deras utforskande. En medupplevande förskollärare söker kunskap tillsammans 
med barnen och en medagerande förskollärare lever sig in i barnens tillvaro (Westerlund, 
2016).  

Inom I Ur och Skur delas barnen in i olika grupper efter ålder. De yngsta barnen 1-3 år går 
på Skogsknopp. Nästa grupp heter Skogsknytte och är för barn i ålder 3-4 år och slutligen 
Skogsmulle för de äldsta barnen 5-6 år. I dessa åldersgrupper stegras lärandet allt eftersom 
barnen känner sig trygga ute i naturen (Westerlund, 2016).  

I Ur och Skurs mål med läroplanen som grund  

Verksamheten ska sträva efter att varje barn: 

 Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla 

 Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil 

 Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten 

 Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen 

 Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen 

 Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv 

(Westerlund, 2016). 

  



 6 

2.4.2 Läroplanen för förskolan 

I denna studie undersöks hur förskollärare inom I Ur och Skur tänker kring läroplanens 
förverkligande i en utomhusmiljö. Gällande utomhusvistelse står det i läroplanen:  

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 
barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 
naturmiljö. (Skolverket, 2010, s.7).     

 

Läroplanen för förskolan är det styrdokument som ska genomsyra verksamheten. 
Läroplanen är uppdelad i flera delar och består av: Förskolans värdegrund och uppdrag, 
mål och riktlinjer, normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola 
och hem, övergång och samverkan, uppföljning, utvärdering och utveckling samt 
förskolechefens ansvar (Skolverket, 2016). Förskolan fick sin läroplan 1998 och det innebar 
att förskolan blev det första steget i samhällets samlade utbildningssystem 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Läroplanen ersatte Socialstyrelsens pedagogiska 
program om tidigare varit vägledande för förskolorna i Sverige.  

2010 reviderades läroplanen första gången. I revideringen 2010 förtydligades vissa delar av 
läroplanen. Utbildningsdepartementet (2010) menar att barns naturliga lust att lära inte 
utnyttjats fullt ut i förskolan och att förstärkt pedagogiskt arbete kan lägga grunden för 
barns framtida skolgång och livslånga lärande. Därför förtydligades vissa av läroplanens 
mål, personalens ansvar samt verksamhetens uppföljning och utvärdering. Målen som 
förtydligades var språk, matematik samt naturvetenskap och teknik. Målen i förskolans 
läroplan är strävansmål och anger riktning att sträva mot i den pedagogiska verksamheten. 
Enligt Utbildningsdepartementet (2010) är målen inte utformade som mål att uppnå eller 
att enskilda barn ska jämföras med varandra.  

2016 reviderades läroplanen igen. Då var det avsnittet “Övergång och samverkan” som 
reviderades. Under våren 2017 bestämde regeringen att Skolverket återigen ska revidera 
läroplanen för förskolan. I den uppdaterade läroplanen ska gränsen mellan utbildning och 
undervisning bli tydligare och under arbetet kommer barn, personal, förskolechefer att få 
komma med förslag och synpunkter. Förslaget till en ny reviderad läroplan ska vara klar 
senast i mars 2018 (Skolverket, 2017). 

2.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte.  

2.5.1 Utomhusmiljön som plats för lärande 

Utomhusmiljön är enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) både lärandets innehåll och 
dess sammanhang. Utomhusmiljön som rum för lärande erbjuder även natur- och 
kulturspår, former, färger, dofter, smaker och sinnliga erfarenheter som tillhandahåller de 
innehållsliga strukturerna av lärandet. Lärandet sker enligt Dahlgren och Szczepanski 
(2004) i olika sammanhang och situationer. Utomhuspedagogiken har ett platsbaserat 
fokus och förskolegården, parken och de naturområden som finns runt förskolan kan 
användas för att skapa omväxling i inlärningen. När undervisningen knyts till verkligheten 
ökar den kroppsliga delaktigheten. Lärandet blir enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) 
mer autentiskt i utomhusmiljön än genom att lära genom bild och text inomhus. Platsens 
lärandefunktion utomhus blir ett viktigt redskap som gör att läroplanens intentioner kan 
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levandegöras. När undervisningen sker utomhus förenar barnen praktiska och teoretiska 
erfarenheter genom direkta upplevelser.  

Engdahls (2014) studie fokuserar på barns delaktighet och inflytande på förskolegården. 
Studiens metod är fältstudier, rundturer med barn samt avslutande intervjuer med vuxna 
på tre förskolor. Studien visar en oro hos pedagoger att barn kan skada sig vilket kan få 
pedagoger att ta hastiga beslut. På en av förskolorna som studerades var pedagogerna 
oroliga för att barnen skulle skada sig när de klättrade i träd och då sågades barnens 
klätterträd ner. Trots att forskning visar att variation i den fysiska miljön har betydelse för 
att barnen tidigt tränas i att bedöma risker och egna förmågor vilken senare kan reducera 
risken för skador (Engdahl, 2014). Studien visar även att det är viktigt att barn får tillgång 
till olika material. Det bör finnas material på förskolegården som inte är definierat i förväg 
så att barnen själva kan tolka hur materialet kan användas. Material som bör finnas är 
vatten, sand, lera och att barnen får använda materialet utan några större restriktioner. Det 
gör att barnen använder materialet i sina lekar med stor koncentration. I utomhusmiljön 
ges barnen specifika möjligheter till utforskande av egna förmågor och då blir betydelsen 
av utomhusmiljön tydlig.  

Gårdens utformning är också viktig enligt Engdahl (2014). I studien fick barn gå 
vandringsrundor på gårdarna och uttrycka sin relation till platsen. Resultatet visar att barn 
inte upplever samma meningserbjudanden i förskolegårdens miljö och att förskolegårdens 
platser därför behöver olika utformning. Barnen i studien uttryckte att de ville ha 
möjligheten att dra sig undan för att vila, utöva stillsamma aktiviteter men även att de ville 
ha platser där de fick röra på sig och mer aktivitet var tillåtet. Även i skogen har den fysiska 
miljön betydelse för lekens utformning och de olika platserna tillskrivs mening utifrån vad 
de kan användas till och vad de liknar visar en studie av Änggård (2012). Änggård (2012) 
har gjort en etnografisk studie kring hur en I Ur och Skur-förskola i Sverige arbetar med att 
skapa platser i naturmiljöer. Barngruppen i den studerade förskolan spenderar vanligtvis 
tre heldagar i veckan ute i skogen, året om. De olika grupperna som Änggård (2012) 
studerat har basplatser i skogen som är platser dit grupperna alltid går när de är i skogen. 
Här äter, sover och uträttar gruppen sina behov. Det genomförs även pedagogiska 
aktiviteter och fri lek. Studien visar att precis som på en förskola inomhus, har varje 
funktion sin plats på basplatsen. Här finns rum för samling, mat, vila och toalett. Barnen 
ges handlingsutrymme enligt Änggård (2012) eftersom de hela tiden har tillgång till 
“leksaker” i form av naturmaterial som barnen kan plocka upp från marken. Under 
vilostunden eller samlingen kan barnen göra något med händerna samtidigt som de deltar i 
aktiviteten. Att verksamheten sker utomhus i naturmiljö innebär en frihet för barnen 
menar Änggård (2012). Det är lätt för barnen att vända sin uppmärksamhet mot olika 
intryck så som kvittrande fåglar och vinden som känns mot huden, istället för att lyssna på 
pedagogen. Basplatserna konstrueras av både vuxna och barn som platser för lek.  

I Sjöstrand Öhrfelts (2014) studie analyseras texter som behandlar utomhuspedagogik och 
uteförskolor. I studien framkommer två perspektiv på barns vistelse i naturen, 
friluftsperspektiv och lärandeperspektiv. Det förstnämnda perspektivet belyser hur barn 
utvecklas psykiskt och fysiskt genom vistelse i naturen, här kan barn skapa mening och 
utveckla sig själv som subjekt. Det andra perspektivet har vuxit fram under den senare 
tiden, bland annat i och med att förskolans läroplan reviderats. Detta perspektiv behandlar 
hur naturen kan bli läroplats för barn där de får kunskap genom att upptäcka i naturen och 
genom konkreta erfarenheter. Sjöstrand Öhrfelt (2014) skriver att genom en reartikulation 
av vad lärande, lek, utveckling och fostran är har utomhuspedagogisk diskurs förändrats. 
Fokus har skiftat från att se på hur naturen påverkar barnen till att se barnens påverkan på 
och interaktion med naturen. Sjöstrand Öhrfelt (2014) menar att dessa perspektiv delvis 
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står i konflikt till varandra men att båda ämnar att utveckla naturliga barn genom vistelse i 
naturen, “en natur som liknar barnet och som uppmuntrar till lek och spontanitet, och en 
som står till dess tjänst som lärmiljö” (Sjöstrand Örhfelt, 2014, s.108). 

2.5.2 Lärares syn på lärande i en utomhusmiljö 

I en avhandling söker Szczepanski (2008) efter utomhuspedagogikens kärna genom 
att undersöka lärares uppfattning om lärande och undervisning utomhus samt 
lärares uppfattningar om utomhuspedagogikens särart. Avhandlingen är genomförd 
med lärare som är verksamma i grundskolan med en spännvidd från förskoleklass till 
årskurs 6. Avhandlingen blir relevant i denna studie då den syftar till fördjupa 
kunskaperna om hur förskolans läroplan kan förverkligas i en utomhusmiljö. 
Szczepanski (2008) skriver att lärarna i studien uppfattar att utomhuspedagogiken är 
kopplad till den fysiska miljön, sättet man lär på, lärandeobjekt och ett kroppsligt 
lärande. I studien framkommer det också att de flesta lärarna värdesätter 
möjligheterna utomhusmiljön genererar i förstahandsupplevelser, autenticitet och 
stora sinnesstimuleringar. Norðdahl och Jóhannesson (2014) skriver i sin studie om 
hur lärarna värderade lärpotentialen i utomhusmiljön högre än rädslan för de möjliga 
riskerna som finns i en utomhusmiljö. Ernst (2014a) skriver i en amerikansk studie 
att utomhusmiljön erbjuder oändligt många möjligheter för att barn skall utvecklas 
inom läroplanens alla områden. Ernst (2014a) skriver också att de förskollärarna som 
deltog uppgav en stark övertygelse om att erfarenheter av en naturlig utomhusmiljö 
är av stor betydelse för att barnen skall kunna utveckla en uppskattning för naturen. 
Vidare i studien skriver Ernst (2014a) att deltagarna visar ett generellt medhåll för 
påståendet att erfarenheter i en naturlig utomhusmiljö är viktig för barns utvecklande 
av kognitiva-, sociala- och kroppsliga förmågor. Norðdahls och Jóhannessons (2014) 
studie visar på tre teman som lärarna såg möjligheter i med lärande utomhus. De tre 
teman som blev synliga var: utomhusmiljön för att förbättra samspel och lärande, 
utomhusmiljön som plats för att främja barnens hälsa och välbefinnande och som 
plats för lärande för hållbar utveckling. 

När det kommer till vad man faktiskt kan använda utomhusmiljön till i form av lärande 
skriver Szczepanski (2008) att naturorienterande ämnen och matematik framstår som 
extra fördelaktiga att bedriva undervisning kring i utomhusmiljön. Ämnen inom 
samhällsorientering, språk och estetik framstår inte lika självklart att bedriva undervisning 
kring i utomhusmiljön. Grundskollärarna i Norðdahls och Jóhannessons (2014) studie såg 
användandet av utomhusmiljön som ett sätt att öka mångfalden i undervisningen och 
hjälpa dem möta behoven hos alla barn. Däremot nämnde förskollärarna ingenting om att 
de använde utomhusmiljön för att öka mångfalden i deras undervisning, men de pratade 
heller inte kring det de gjorde med barnen som undervisning. Som kontrast såg de 
utomhuslek som en del av den dagliga rutinen. Förskollärarna i studien nämner även 
många exempel på hur de använder den naturliga miljön för att barnen ska lära sig om 
naturen och om hur barnen utforskar smådjur, växter, vatten, sand, lera och vädret. Ernst 
(2014a) menar på att förskollärare som deltog i hennes studie kanske inte ser alla de 
möjligheter som en utomhusmiljö erbjuder. 

2.5.3 Möjligheter och svårigheter 

Hälsoperspektiv 

Enligt Szczepanski (2007) är utomhuspedagogikens budskap att kroppen sätter tanken i 
rörelse, den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan och att hälsa och lärande hör ihop. Även 
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Sjöstrand Örhfelt (2014) skriver om hälsoaspekten som en positiv effekt av vistelse 
utomhus i sin licentiatavhandling. Både det friluftsperspektiv och lärandeperspektiv som 
framkommit i hennes textanalyser behandlar motorik som något som utomhusvistelse 
främst främjar. Naturmiljö och motorik beskrivs som termer av att i naturmiljön tillåter 
mycket motoriska lekar som får stort utrymme. En annan hälsoaspekt som Sjöstrand 
Öhrfelt (2014) skriver om är hur barn tycks hitta ett slags lugn under vistelse i naturen som 
en motvikt till ett stressigt samhälle och inomhusmiljö. Detta lugn skall även bidra till att 
barns kognitiva förmågor förbättras då de får uppleva med alla sinnen. 

Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) framhåller i rapporten Den 
nyttiga utevistelsen? att tillrättalagda miljöer kan främja rörelse men att en naturlig miljö 
tillhandahåller fler möjligheter och större ytor att röra sig på. Enligt dem rör sig barn som 
är utomhus mer och förskolor med tillgång till en naturlik utomhusmiljö med kuperad 
terräng bidrar ännu mer till barns fysiska rörelse. De fysiska förutsättningarna som 
utomhusmiljön erbjuder bidrar till att barn ägnar sig åt lek som involverar hela kroppen, 
där framförallt balans och muskulatur stärks, därmed ökar den fysiska rörelsen och de 
hälsofrämjande aspekterna. Vidare skriver Mårtensson m.fl. (2011) att just den fysiska 
rörelsen är en viktig friskhetsfaktor som rekommenderas dagligen både till barn och vuxna. 

Lek och samspel 

Sandberg och Vuorinen (2008) skriver att barn leker mer avancerade kompislekar i 
utemiljön än i innemiljön. De skriver även att barn som går på förskolor som har mer 
naturrika gårdar leker mer, leker bättre i grupp, är mer uthålliga och tränar dessutom på 
sin balans och koordinationsförmåga. 

I en doktorsavhandling studerar Mårtensson (2004) barns utomhuslek på två kommunala 
förskolors förskolegårdar och vilken betydelse den fysiska miljön har för barns lek. Studien 
visar att en särskild väderlek som exempelvis regn, snö och blåst kan bidra till lekens 
sinnlighet och att stämningen i leken höjs. Under sina observationer kunde Mårtensson 
(2004) se att barnen vid ett överflöd av exempelvis snö, löv eller vatten hängav sig åt att ta 
tillvara på exempelvis löven utan att tänka på “ditt” och “mitt”. Barnen blev generösa mot 
varandra och hjälptes åt att samla löv på samma ställe, om någon tappade löv plockade 
någon annan upp och tillsammans kom de på praktiska lösningar. Mårtensson (2004) 
skriver att gården vid sådana tillfällen verkar få en karaktär av ett element i barnens sätt att 
röra sig och att de använder alla sina sinnen.  

Lärande om naturen i naturen och hållbar utveckling 

Det lärandeperspektiv som träder fram i Sjöstrand Öhrfelts (2014) studie grundas i att 
barn kan lära om naturen i naturen. I naturen kan barnen få kompetenser och kunskaper 
för att i framtiden fatta beslut som främjar ett hållbart samhälle och livsstil. Naturen blir 
en lärmiljö där man via konkreta erfarenheter kan få kunskaper om naturvetenskapliga 
fenomen som kretslopp, ekologi och framförallt sin egen roll i ekosystem och 
miljöpåverkan enligt Sjöstrand Öhrfelt (2014). Miljö- och hållbarhetsaspekten går enligt 
Sjöstrand Öhrfelt (2014) även igenom friluftsperspektivet där barnen genom vistelse i 
naturen kan utveckla respekt för natur och levande varelser och på så vis förhoppningsvis 
leda en hållbar livsstil i framtiden.  

Även Mårtensson m.fl. (2011) framhåller barnens naturkontakt som en möjlig 
nödvändighet för byggandet av ett hållbart samhälle. De menar att hållbar utveckling har 
blivit en dominerande diskurs i det rådande miljöpolitiska läget. Barns kontakt med 
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naturen lyfts fram som lösningen för att skapa framtida generationer av ekologiskt 
medvetna och kunniga medborgare som ska ta hand om planeten på ett hållbart sätt. 

Svårigheter 

Potentiella hinder för att vistas i naturen med förskolebarn framkommer i Ernst (2014a) 
studie. De deltagande förskollärarna i den amerikanska studien framhåller att aspekter 
såsom att det inte finns bra naturområden inom gångavstånd från förskolan alternativt att 
de behöver ordna transport till lämpliga naturområden. De framhåller också tidsbrist, 
bristande klädsel för kyligare väder, säkerhetsaspekter och att de vill vara fler vuxna för 
översyn av barngruppen som hinder för att bedriva verksamhet i naturmiljö. Dessa insikter 
som framkom i och med Ernsts (2014a) studie menar författaren är viktiga och väsentliga 
för fortsatt forskning och professionell utveckling på området. Ernst (2014b) har i 
ytterligare en amerikansk studie med förskollärare undersökt deras preferenser och 
uppfattning av utomhusmiljön som en plats för lärande. I denna studie framkommer det 
att förskollärarna anser att för att en plats skall vara lämplig och användbar i 
utbildningssyfte skall den ge goda möjligheter för ostrukturerad lek och lätt att använda. 
Argument för att en plats är mindre lämpad för lärande är säkerhetsaspekter, svårigheter 
att använda sig av själva platsen och att barnen inte har något att göra på platsen. 

Szczepanski (2008) diskuterar också svårigheter och hinder när det kommer till 
utomhusvistelse i lärande sammanhang. Han framhåller att många lärare inte har 
kunskaper kring att bedriva undervisning i en utomhusmiljö eller insikter i varför och när 
det kan ske. Precis som Ernst (2014a) ser Szczepanski också kopplingar mellan att bedriva 
undervisning utomhus med aspekter av väder och vind när det kommer till att ha lämplig 
klädsel för ändamålet. Szczepanski drar också paralleller till att undervisningsmaterialet 
inte är avsett för en utomhusmiljö och att enskilda lärare inte är bekväma med att leda 
stora elevgrupper i en utomhusmiljö. Hanterandet av stora elevgrupper kan relateras till 
det som Ernst (2014a) framhåller att förskollärare ser hinder när det kommer till lärande 
utomhus då de har säkerhetsaspekter i åtanke samt att de vill vara fler vuxna för att kunna 
ha översyn. 

3 Metod 

Här redogörs för forskningsetiska aspekter, studiens datainsamlingsmetod, urval, 
genomförande, förförståelse, trovärdighet och pålitlighet samt för hur de teoretiska 
perspektiven användes i resultattematisering och analys. 

3.1 Etiska aspekter 

I denna studie följdes de fyra forskningsetiska principerna som är informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet: Förskollärarna som deltog i studien informerades om syftet med 
undersökningen. Förskollärarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att om 
de inte önskade svara på en fråga så behövde de inte det. Förskollärarnas roll i denna 
undersökning var att bidra med empiri till datainsamlingen. 

Samtyckeskravet: När förskollärarna tackade ja till att delta i intervjuerna och tog del av 
missivbrevet gav de sitt samtycke till att delta i studien. Eftersom det framgick i 
missivbrevet att deltagandet var frivilligt fick de en chans att ta tillbaka sitt deltagande.  
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Nyttjandekravet: De deltagande förskollärarna informerades om att den empiri som 
samlades in endast skulle hanteras av författarna till uppsatsen. Förskollärarna fick också 
information om att utkast på uppsatsen kommer att läsas av opponerande studenter och 
examinerande lärare. Det är även möjligt att den slutgiltiga uppsatsen kommer att läsas av 
andra utomstående. 

Konfidentialitetskravet: Förskollärarna i studien anonymiserades när den insamlade 
empirin hanterades och bearbetades (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt Vetenskapsrådet 
(2011) är det viktigt som forskare att ha ett vetenskapligt förhållningssätt och att alltid tala 
sanning. Utgångspunkterna för studien, metoder och resultatet av studien redovisades 
öppet. 

I det missivbrev som skickades ut redogjordes för studiens syfte och hur författarna till 
studien förhåller sig till de forskningsetiska principerna i förhållande till de förskollärare 
som blev intervjuade. I ett inledande skede av intervjuerna säkerställdes att de deltagande 
förskollärarna hade tagit del av missivbrevet där de forskningsetiska principerna angavs. I 
missivbrevet yttrades en önskan om att göra en ljudupptagning under intervjuns gång och 
förskollärarna tillfrågades även muntligt innan intervjun började för att säkerställa att 
förskollärarna kände sig trygga med undersökningen.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

I denna studie användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Den kvalitativa intervjun var en passande metod för studien, då 
studiens syfte var att fördjupa kunskaperna om hur man som förskollärare kan arbeta för 
att förverkliga läroplanen i utomhusmiljö. Åtta förskollärare som arbetade på fem olika I 
Ur och Skur-förskolor i en stor stad i Mellansverige intervjuades i studien.  

I en kvalitativ intervju ligger tyngden på intervjupersonernas egna uppfattningar och 
synsätt (Bryman, 2011). När en kvalitativ intervju används som metod, är forskaren ute 
efter detaljerade och fylliga svar. I semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide 
med frågor och specifika teman som ska beröras under intervjun. Intervjuprocessen är 
flexibel och frågorna behöver inte komma i samma ordning som de står i på 
intervjuguiden. Den som blir intervjuad har stor frihet att svara utifrån sina egna tankar 
(Bryman, 2011). Vi var två personer som gjorde denna studie och vi delade upp 
intervjuerna mellan oss och gjorde hälften var. För att det lättare skulle gå att jämföra data 
användes en semistrukturerad intervju istället för en ostrukturerad (Bryman, 2011).  

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med teman och frågor kopplade till syfte och 
forskningsfrågor (Bryman, 2011). Detta gjordes för att lättare kunna fokusera på 
förskollärarna i samtalet och föra intervjun framåt för att kunna svara på studiens syfte och 
forskningsfrågor. Under intervjun tillfrågades förskollärarna om bakgrundsinformation. 
Detta för att lättare kunna sätta in förskollärarnas svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). 

Intervjuerna genomfördes enskilt, i en miljö som var bekant för de deltagande 
förskollärarna. Enligt Bryman (2011) underlättas tolkningen och förståelsen av det som 
deltagarna i studien berättat, om den som intervjuar är bekant med miljön där deltagarna i 
studien arbetar. För att spela in intervjuerna användes diktafon eller ljudinspelaren på en 
mobiltelefon. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att ljudupptagning ger intervjuaren 
utrymme att lättare koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Enligt Bryman 
(2011) underlättar inspelning och transkribering den kommande analysen av vad 
informanterna sagt. 
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Därefter transkriberades intervjuerna, vilket innebär att texten transformerades från ett 
muntligt språk till ett skriftligt språk. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan en ordagrant 
utskriven intervju framstå som osammanhängande och förvirrande. Därför översattes 
intervjuerna från ett muntligt språk till ett skriftligt. De deltagande förskollärarna erbjöds 
att läsa transkriberingen av intervjun för att säkerställa att deras svar uppfattats rätt.  

3.3 Urval 

Valet att rikta in sig på I Ur och Skur gjordes utifrån våra egna erfarenheter av och 
kännedom om hur verksamheten inom I Ur och Skur kan se ut. Urvalet var metodiskt 
(Bryman, 2011) då man aktivt sökte efter informanter som arbetade med 
utomhuspedagogik. De personliga kontakterna inom I Ur och Skur-konceptet genererade 
ett större kontaktnät att söka efter informanter. Detta gav en större variation bland de 
deltagande förskollärare då de arbetade vid olika förskolor. I urvalsprocessen togs det 
hänsyn till att studien skulle genomföras under en kort tidsperiod. Det fanns också en 
geografisk variabel med i beräkningarna då intervjuerna genomfördes på de deltagande 
förskollärarnas respektive förskolor.  

3.4 Genomförande 

Arbetet började med att ett syfte diskuterades fram. Utifrån detta fattades beslutet att 
försöka fördjupa kunskaperna kring utomhusvistelsen på förskolan ytterligare med fokus 
på förskolans läroplan och dess förverkligande. Därefter formulerades forskningsfrågor för 
att kunna påbörja undersökningen kring syftet. Övervägande kring metodval och urval 
ledde fram till en metod med semistrukturerade kvalitativa intervjuer samt ett metodiskt 
urval för att kunna undersöka studiens syfte. Därefter startade litteratursökningen där det 
gjordes sökningar i flera databaser med olika sökord kopplat till studiens ämne.   

Ett missivbrev formulerades och skickades ut till förskolechefer på sju I Ur och Skur-
förskolor. Målet var att hitta åtta förskollärare som ville delta i studien. Fem av de sju 
förskolecheferna som kontaktats via mejl svarade. De förmedlade i sin tur kontakt med 
förskollärare på respektive förskolor som kunde tänkas ställa upp som informant i studien. 
Det säkerställdes att de deltagande förskollärarna fick tillgång till missivbrevet antingen 
genom sin förskolechef eller genom ett personligt utskick via mejl. Därefter bokades det 
tider för intervjuer. I bearbetningen av litteraturen framstod några specifika teman som 
forskningen belyser. Utifrån syfte, forskningsfrågor och litteraturgenomgången skapades 
en tematisk intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
bör intervjuarens frågor vara korta och enkla. För att kunna se innebörden av ett svar bör 
intervjuaren vara intresserad och ha kunskap om ämnet. Frågorna formulerades öppna och 
i den semistrukturerade intervjun gavs det utrymme för uppföljningsfrågor om det ansågs 
viktigt för studiens syfte att fördjupa sig ytterligare i vad förskollärarna sa. Inför intervjun 
fick de deltagande förskollärarna ta del av de övergripande teman som intervjun innehöll 
för att kunna förbereda sig. Åtta intervjuer genomfördes på fem olika I Ur och Skur-
förskolor. De tematiska frågorna kompletterades med en genomgång av förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016). I dessa genomgångar framstod det vilka dela av läroplanens 
strävansmål som förskollärarna talade mer respektive mindre om i förhållande till 
utomhusmiljön.  

Därefter transkriberades intervjuerna. I transkriberingen uppmärksammades delar av 
datainsamlingen som inte var relevant till studiens syfte. Dessa delar transkriberades inte, 
enligt Bryman (2011) behöver man inte känna sig tvingad att transkribera intervjumaterial 
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om de inte är användbart. Därefter skickades transkriberingarna till de deltagande 
förskollärarna. De fick möjlighet att läsa igenom transkriberingarna och sedan återkoppla 
med ett godkännande om att de uppfattats korrekt i intervjuerna.  

Arbetet med resultatdelen påbörjades med genomläsningar av samtliga transkriberingar. 
Dessa skrevs ut på papper för att få en bättre överblick. Efter första genomläsningen 
diskuterades resultatet för att se om några generella teman eller mönster fanns. Dessa 
teman skrevs ned och en andra genomläsning påbörjades där en grovsortering av empirin 
gjordes. Empirin sorterades efter temana: Normer och värden, barns egna aktiviteter, 
“ämnen” som matematik, språk och naturvetenskap, yttre förutsättningar, platsens 
betydelse, I Ur och Skur-mål, pedagogens roll och svårigheter. Därefter sorterades empirin 
ytterligare en gång efter mer preciserade tematiseringar för att kunna besvara 
forskningsfrågor och studiens syfte. Det beslutades att inte ge de deltagande förskollärarna 
fingerade namn eller kalla dem för exempelvis förskollärare 1-8, detta eftersom fokus 
skulle ligga på vad de faktiskt talade om, inte på vem som säger vad. 
Resultatpresentationen är fördelad så att alla åtta förskollärares tankar skulle återges och 
att ingen fick mer talutrymme än någon annan.  

När resultatet var färdigställt påbörjades analysarbete och empirin sorterades ytterligare 
en gång. I analysen ligger det teoretiska perspektivet till grund för tematiseringen. För att 
höja abstraktionsnivån har de teoretiska begreppen varit centrala i analysarbetet. När det 
kom till diskussionen så inleddes denna process med att diskutera val av metod, kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. Därefter tog en diskussion om studiens resultat vid i 
förhållande till tidigare forskning och detta utmynnade i en slutsats. Avslutningsvis 
formulerades slutorden och förslag till vidare forskning. 

3.5 Förförståelse, trovärdighet och pålitlighet 

Vår förförståelse var att vi båda arbetade inom I Ur och Skur-förskolor. Vi har erfarenhet 
av att arbeta med utomhuspedagogik och en av oss har gått en kurs för att kunna leda 
Knopp, Knytte och Mulle. Vi valde att intervjua förskollärare inom I Ur och Skur därför att 
det är en pedagogisk inriktning där en stor del av verksamheten förläggs till 
utomhusmiljön. 

Det faktum att vi var två personer som skrev detta examensarbete gjorde att vi lättare 
kunde försöka inta ett kritiskt förhållningssätt. Detta genom att diskutera och granska 
varandra under arbetets gång. Enligt Bryman (2011) används trovärdighet som begrepp 
när det kommer till kvalitativ forskning och för att kunna bedöma och etablera kvalitet i 
forskningen. Detta innebar att Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper togs i 
beaktande och framfördes till studiens deltagande förskollärare. De deltagande 
förskollärarna erbjöds att läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att säkerställa att 
de uppfattades korrekt. Transkriberingarna bearbetades tillsammans för att säkerställa att 
vi uppfattade förskollärarna på samma sätt.  

Enligt Bryman (2011) används begreppet pålitlighet i kvalitativ forskning som ett 
granskande synsätt. Som forskare är det viktigt att redogöra för alla faser av 
forskningsprocessen. I denna studie beskrivs urval och genomförande vilket visar på en 
transparens i forskningsprocessen. De transkriberade intervjuerna sparas om någon vill ta 
del av dessa. Ljudfilerna till intervjuerna togs bort efter att studien avslutades för att 
säkerställa anonymitet för de deltagande förskollärarna.  
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Av denna studie kan inga generella slutsatser dras. Dels för att endast åtta förskollärare 
inom en och samma pedagogiska inriktning och dels för att tolkningen av en kvalitativ 
intervju är subjektiv (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4 Resultat 

Under denna rubrik presenteras studiens resultat. Resultatet är bearbetat och sorterat efter 
teman som uppstod efter genomläsning av empirin. I resultatet presenteras citaten 
genomgående kursiverade för att de ska bli tydligare och lättare att urskilja i den löpande 
texten. De åtta förskollärare som intervjuats i denna studie arbetar på fem olika förskolor 
med I Ur och Skur som inriktning. De har arbetat inom I Ur och Skur olika länge, mellan 8 
månader till 16 år. Några har större inomhusmiljöer än andra, närmre till skogen och de 
har lite olika stora förskolegårdar. De åtta förskollärarna har gemensamt att de har som 
tankesätt att den mesta verksamheten ska ske utomhus, men i växelverkan med 
inomhusmiljön. 

4.1 Det vi gör inne kan vi göra ute 

Förskollärarna som intervjuats i studien nämner att de ser möjlighet att det som går att 
göra inomhus går även att göra utomhus. En förskollärare säger exempelvis: “Jag tycker 
att mycket av det som står i läroplanen kan man förverkliga utomhus. Man kan ta ut 
jättemycket. Det mesta kan man göra utomhus som man kan göra inomhus tycker jag.” 
Samtliga förskollärare lyfter motorik, kroppsuppfattning och hälsa som en fördel med att 
en stor del av verksamheten sker utomhus. Det är något som de ser att barnen får 
automatiskt av att vara ute på gården och i skogen. En förskollärare säger exempelvis: “I 
läroplanen står det mycket om att barnen ska vara aktiva, röra på sig, när de rör på sig 
är det bra både för psykisk och fysisk hälsa. Det skiljer ju från när man är inne.” 
Naturkunskap, talspråk, matematik och samspel är också något som samtliga 
förskollärarna talar om att de arbetar med i utomhusmiljön. En av förskollärarna säger:  

Samtal och språkutveckling känner jag att det kommer lätt, vi har också sagopåsar och sånt 
som är väldigt lätt att ta med sig utomhus. Matte och NO är ju också sånt som passar väldigt 
bra att ha utomhus. Både experiment med vatten och räkna. Man kan lägga kottar och räkna 
hur många kottar lång man är och så. Vi har också olika mättrådar, så man ser det här runt 
en trädstam, den här räckte flera varv för det var en lite trädstam och alla begrepp som man 
har inom matematik.  

Många av förskollärarna nämner även skapande och teknik som ämnen som de arbetar 
med utomhus. 

Teknik kan man göra ute för om man leker med en leksaksbil på gården rullar de bra på 
berget, men i skogen är det svårt att köra bilarna. För att marken har mycket pinnar och det 
är löv, det fungerar inte så bra. Då ser man hur tekniken fungerar och vad behöver tekniken 
för att fungera bra. 

För att få in skriftspråk och symboler talar en förskollärare om att de använder sig av 
vägskyltar och det som står på dem som en grund för skriftspråket. Hon fyller i och övergår 
i att tala om matematik. 

Det är samma sak med rum, form, matte och så. När vi promenerar för att gå till skogen, då 
skogen inte finns precis utanför vår gård. Då ser man vad som finns på gatan just nu. Där 
finns en avloppsbrunn, den är rund eller den är rektangel.  
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4.2 Att följa barnen 

Ett av arbetssätten som samtliga förskollärare berättar att de använder sig av för att 
förverkliga läroplanen utomhus är att följa barnen i deras spontana lek och utforskande. 
Flera av förskollärarna uttrycker att de har en plan för vilken aktivitet som skall 
genomföras tillsammans med barnen men att den får stå åt sidan om barnen uttrycker eller 
visar intresse för något helt annat. Ibland kan det vara så att planeringen får stå tillbaka för 
att den inte känns relevant längre och att barnen har riktat sitt fokus mot något annat 
intresse. Även om det spontana utforskandet får gå före i vissa avseenden uttrycker 
förskollärarna att man får in lärande ändå, en förskollärare säger till exempel: 

Man kanske har gjort en planering att idag ska vi titta på ”det”. Barnen var inne på det här 
förra veckan, det kanske inte fungerar idag. Det beror på vilken åldersgrupp man har, de 
kanske hittar en mask eller myra som fångar deras intresse istället. Men man får in 
begreppen ändå, lång, kort, tjock vad man nu har hittat på.  

Flera av förskollärarna värderar barns lek högt och de vill att den ska få ta plats. Till 
exempel: 

Annars får de leka ganska fritt när vi är på gården. Jag tycker ändå att den fria leken är 
väldigt viktig också. Dom bearbetar och lär sig väldigt mycket i det. Det att lära sig att leka 
tillsammans och samarbeta och sånt där.  

De talar även om att en vuxen skall finnas tillhands och utforska tillsammans med barnen i 
deras spontana aktiviteter till exempel så här: 

Barnen kan leka själva, men om vi vill att det ska bli lärorikt som läroplanen säger för att 
kunna försöka nå målen så behövs det att pedagogen är med. Det är mycket så i I Ur och Skur. 
För kanske är barnen intresserade av att följa en mask som de har hittat under Kalles fötter. 
Barnet ser den och om han säger titta till mig och om jag inte tittar då, då ser han masken och 
går iväg. Men om jag är med honom så går jag ner på hans nivå och säger vad är det? Och 
sedan pratar vi. Hur är den? Man kan sätta ord på det. Då utvecklar man språket och man 
utvecklar också naturvetenskap.  

Några förskollärare talar även om att de följer barnen i deras intressen genom att aktivt 
fråga barnen vart de vill gå, då har barnen att välja på alternativ som skogen eller en park. 
Dessa beslut fattas genom att barnen får rösta om de olika alternativen. Samtliga 
förskollärare nämner skogsgrupperna som ingår i I Ur och Skur, Knopp, Knytte och Mulle, 
som tillfällen för lärande om naturen men även kring exempelvis motorik, matematik, 
ansvarskänsla och gruppkänsla. En förskollärare säger: “ När man är i skogen har man sin 
knytte, knopp eller mullegrupp. Då får man också lära sig att fungera i grupp.”  En 
annan säger:  

Att de får lära sig ta ansvar för sin egen ryggsäck. När vi är ute i skogen finns det inga staket, 
man får lära sig. Barnen ska kunna se de vuxna och de vuxna ska kunna se barnen. 
Framförallt väldigt mycket barnens ansvar att se till vart de är någonstans.  

4.3 Planerade aktiviteter 

När det kommer till att förverkliga läroplanen med hjälp av planerade aktiviteter 
framhåller en av förskollärarna att: 

Det gäller att planera det på barnens nivå helt enkelt. Som fotosyntesen, den lär man sig ju 
egentligen i femman, sexan. Men förklarar man det på en enklare nivå så har ju barnen här 
som är fem år förstått det, men som många vuxna kan tycka är något svårt och avancerat. 
Allt beror på vilken nivå man lägger det på så fungerar nog allt. Det är nog mer en utmaning 
för pedagogen att få det på rätt nivå.  
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En annan av förskollärarna uttrycker att man har förskolans läroplan i bakhuvudet när 
man planerar aktiviteter och att man främst utgår ifrån barnens intressen för stunden. 

Man har den med sig i huvudet. Sedan när man sitter och planerar aktiviteter och saker man 
ska göra ute så planerar man utifrån läroplanen och utifrån barnens intressen vad de har just 
nu. Vi jobbar mycket med att, i början på en termin till exempel så kollar vi vad barnen har för 
intressen innan man planerar upp vad man ska göra. Det kan vara att man bara jobbar 
några veckor med något och sedan så byter barnen intresse och då byter man till det. Så man 
får hela tiden tänka efter och planera nytt.  

Ytterligare en av förskollärarna uttrycker att läroplanen finns med i bakhuvudet när hon 
säger att: ”Sedan känner jag mig trygg i att jag vet att ”det här finns” men däremot får 
det inte bli slentrian.” Att ha en övergripande plan för vad man vill uppnå för tillfället där 
man fokuserar kring specifika läroplansdelar nämns också. Det kan handla om veckor där 
man fokuserar extra kring till exempel matematik, språk eller naturvetenskap. Att 
dokumentera vad man gör när man är ute framhålls som ett sätt att utvärdera sin praktik 
för att kunna gå vidare, detta uppges också som ett sätt att ge barnen inflytande: ”Om man 
dokumenterar vad man gör ute då kan man utvärdera vad man gör och gå vidare. Om 
man kollar på vad barnen gör eller vad barnen är intresserade av då ger pedagogen 
barnen inflytande just nu.” 

4.4 Utmaningar i att förverkliga läroplanen utomhus 

Något som samtliga förskollärare nämner som en svårighet att arbeta med utomhus är IKT. 
Svårigheter som de nämner i samband med IKT är vädret, brist på Internet i skogen, brist 
på kunskap och I Ur och Skur som inriktning. En förskollärare säger:  

Det är väldigt olika med personalen vilken erfarenhet man har. När vi har haft lite yngre barn 
så har jag försökt att de ska ta bilder ute och vara med och dokumentera. Sedan så, det kanske 
hänger ihop med den I Ur och skur-bakgrunden som de flesta har här att inte försöka bli för 
beroende eller använda för mycket utav IKT och den biten. Utan att man använder sig av det 
som finns i naturen först och främst.  

Koncentration  

Samtliga förskollärare har nämnt att koncentration kan vara en svårighet i utomhusmiljön. 
Några förskollärare löser det genom att avskärma utomhusmiljön och andra genom att gå 
in när de ska göra aktiviteter som kräver mer koncentration. Förskollärarna pratar om 
skriftspråk, experiment och bokläsning som tillfällen då barnen behöver koncentration. En 
förskollärare säger exempelvis: “Om man tänker att man gör experiment med hur en 
lampa fungerar exempelvis. Då kanske jag kan tycka att det är mer inne för att man 
behöver fokus på det man gör.”  

En förskollärare pratar om att utomhusmiljön är full av intryck att de går in för att skala 
ner intrycken och vila hjärnan eller om de vill dela gruppen. “Det blir väldigt mycket 
intryck, man behöver skala ned intrycken och vila hjärnan från synintryck”. När det 
kommer till bokläsning talar en förskollärare om att hon försöker göra rum i rummen när 
hon läser utomhus.  

Om vi har varit på gården till exempel så har vi kunnat ta bänkar och sätta så vi sitter 
innanför bänkarna. Så har det fått bli som ett rum. När vi har varit ute i skogen har vi kunnat 
ta med lite större sittunderlag. Då har vi dragit så det nästan som en fyrkant så att alla ser 
boken och man känner att här sitter vi. 
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Årstidsanpassad verksamhet  

Samtliga förskollärare pratar om att vädret styr mycket av det som de gör utomhus. 
Förskollärarna talar om att årstiden styr vilka aktiviteter som passar att göra utomhus. När 
det kommer till vinterhalvåret anpassar de aktiviteterna så att barnen inte ska frysa och det 
är mest rörelse, utforskande och fri lek som förskollärarna pratar om att de gör utomhus. 
De finmotoriska delarna av läroplanen ser förskollärarna som ett hinder på vintern på 
grund av kylan. “Vissa saker, som att pärla kan man inte göra utomhus om det är kallt, 
för då fryser barnen. På ett sätt när man jobbar utomhus behöver man anpassa sig 
vilken årstid det är och så” säger en förskollärare. Utomhus använder förskollärarna det 
kalla vädret till naturvetenskap och skapande, så som att utforska is och måla på snön. En 
förskollärare säger exempelvis: “Man kan ju måla ute även på vintern. Sånt kan man 
passa på att ta ut, måla i snön, bygga isklossar. Mycket sånt skapande kan man göra ute 
på vintern. Så man får anpassa sig.” Växlingar i vädret är något som förskollärarna 
nämner som en del man behöver vara förberedd på när man arbetar på I Ur och Skur-
förskola. En förskollärare säger: 

Det kräver mer förberedelse att vara utomhus också. Man kan behöva kolla 
väderleksrapporten, man kan behöva ett vindskydd med sig för att det ska fungera eller vara 
flexibel nog att inse att ibland går det inte och då är det kanske bättre att vi går hem och gör 
detta.  

När vädret blir varmare är det enligt förskollärarna lättare att rita, måla och skapa 
utomhus. När det regnar ute talar några förskollärare om att de passar på att använda 
vädret till att utforska vatten. En förskollärare berättar till exempel: “Här älskar vi ju regn 
men då passar det bra med vattenlek och man kan undersöka vatten och så.” 

4.5 Platsens betydelse 

Förskollärarna som bidragit med material till studiens empiri talar om tre olika platser 
under intervjuerna. Dessa är skogen, förskolans gård och att vara inomhus vid behov. 
Förskollärarna talar om att man i en utomhusmiljö kan låta lärandet ta plats. Hela kroppen 
aktiveras och man upplever med flera sinnen. En av förskollärarna uttrycker att ”Det man 
gör med kroppen fastnar i knoppen”, detta ska enligt förskolläraren innebära att lärandet 
blir djupare och breddas. Enligt en förskollärare får barnen ta del av fler intryck när man 
vistas i skogen, deras nyfikenhet väcks och ett utforskande av närmiljön tar plats. Skogen 
ger också goda förutsättningar för att utveckla grovmotorik, koordination och 
kroppsuppfattning, en förskollärare säger att: ”Jag kan tycka att man får träna motorik, 
koordination och kroppsuppfattning och sånt mer ute än inne faktiskt. I skogen är det 
mycket stockar, stenar och pinnar. Det är mycket som man kan snubbla på.” Något som 

flera av förskollärarna uttrycker är att barnen får vara med om konkreta upplevelser i 
skogen. Vistelsen i skogen gör att barnen känner sig bekväma i naturen och detta skall 
enligt en förskollärare leda till att man vill värna om och uppskatta naturen. Denna 
förståelse och uppskattning av naturen menar förskolläraren att barnen sedan kan omsätta 
och applicera på andra situationer där man bör uppvisa respekt och omsorg om sina 
medmänniskor.  

Förskollärarna uttrycker att man genomför aktiviteter som är relevanta för den omgivning 
man befinner sig i när man är i skogen. I planering av aktiviteter gör de överväganden om 
vilken specifik plats man väljer att gå till. Två av förskollärarna uttrycker det så här: 
“Pratar vi om sjö och vatten så gör vi ju inte det på tomten då vi inte har något levande 
vatten här utan då går vi till sjön.” Och ”… vi väljer ju platser vi går till som passar till 
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det vi vill jobba med…” Att välja en relevant plats för vad man har planerat kan innebära 
att man också väljer att vara inomhus ibland. En förskollärare diskuterar detta: 

Vi arbetade lite med klockan förut och då var vi ute först och sedan flyttade vi in och då tyckte 
jag att inne var bättre för man kunde relatera till olika saker. Där var det svårare att ha 
klockan ute för det var inte riktigt relevant att ha klockan i skogen.  

En skillnad som finns mellan skogen och förskolans gård är att förskollärarna talar om att 
det kan lämnas material på förskolans gård. Detta är inte möjligt i skogen. På gården talar 
förskollärarna om att skapa olika hörnor och stationer för att främja fri lek och lärande. En 
förskollärare uttrycker att: 

På gården kan man tänka, vad kan jag sätta så att det blir lärorikt och lockar barnen att göra 
och leka? När man går i skogen då är det olika. Då är det mer, vad ger skogen till oss idag.  

Både skogen och förskolans gård beskrivs som platser där barnen får möjlighet att leka i 
andra konstellationer än inomhus. Möjlighet till att leka med barn från andra avdelningar 
än den egna och att grupperingarna inte blir så statiska är något som flera förskollärare 
uttrycker. Till exempel säger en förskollärare följande: “Leken får sådan näring och blir 
väldigt central. Där kan man också gå in i leken på ett annat sätt och se hur barnen 
använder det de hittar.” På gården kan man ha fasta material som stafflier och bord och 
den direkta anslutningen till förskolans byggnad gör att man lätt kan hämta material som 
sedan kan få vara kvar utomhus på ett annat sätt än i skogen. En förskollärare talar om att 
förskolans gård är i ständig förändring och att den inte skall bli statisk. Flera förskollärare 
talar om olika rum på gården, en av dem uttrycker: ”Vi försöker att ha små rum och delar 
så det finns många olika platser att gå till på gården för barnen” En annan säger: 

Har man många kryp-in och har man många upptäckande platser så tycker jag att barnen 
kan få ut mycket av gården. Så jag tycker att gården absolut, där spenderar man ändå 
mycket tid utomhus. Den är väldigt viktig också. Att man har en tanke hur den ska vara och 
hur den ska vara på det bästa sättet för barnen. 

Det kan vara rum för fri lek där barnen skall få kunna leka ifred men att förskollärarna 
samtidigt skall kunna ha uppsyn över leken så att det går schysst till eller olika slags hörnor 
för matematik, bygg och konstruktion, stationer för att måla eller snickra. Samtliga 
förskollärare talar om att de vill utveckla förskolans gård på något sätt, framförallt genom 
att skapa hörnor som är relaterade till specifika ämnen. 

4.6 Materialets betydelse 

Förskollärarna talar om att använda olika sorters material i sitt arbete att förverkliga 
läroplanen i en utomhusmiljö. Det handlar både om att ta tillvara på de material som 
naturen erbjuder men också om att använda material som är tillverkade av människohand. 
När de yttre omständigheterna är goda såsom bra väderförhållanden passar förskollärarna 
på att ta med material ut som kan främja barnens finmotorik, det kan vara allt ifrån att 
lägga pussel till att trä pärlor. Materialet kan till exempel finnas förberett i ryggsäckar eller 
påsar som de kan ta med ut på ett enkelt sätt, en förskollärare berättar: “därför så har vi 
mycket som vi kan ta med till skogen som en skaparryggsäck, eller en snickarryggsäck, 
så att det man behöver alltid finns tillhands.” Förberedelsen av material kräver eftertanke, 
vart man skall vara för stunden, vad förskolläraren har för syfte med aktiviteten och 
väderförhållanden är variabler som spelar in. Tankar om material som håller för 
användning utomhus och som kan ge näring till barnens fria lek framkommer och här finns 
också en logistisk tanke att ta i beaktning. När förskollärarna lämnar förskolans gård 
tänker de på hur mycket det går att bära med sig. Gällande material som barnen får 
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handskas med själva behöver förskollärarna se till att materialet kommer tillbaka till sin 
plats när leken är avslutad. En av förskollärarna talar om hur förskolläraren kan behöva 
tillföra konkret lekmaterial för att hjälpa barnen så att de sedermera kan visualisera och 
använda sin fantasi i fortsatt lek med naturmaterial: ”Barn kan behöva konkreta leksaker 
ibland för att starta med, som en bil till exempel. När de vet hur en riktig bil ser ut kan en 
pinne bli en bil med hjälp av språk, bild och fantasi.” Samtliga förskollärare uppger att de 
använder sig av lösa naturmaterial både inomhus, på förskolans gård och ute i skogen. Det 
kan till exempel vara kottar, pinnar eller stenar som används för att forma bokstäver eller 
tjäna som mätverktyg i matematiska aktiviteter. 

Sen så har vi även haft matematik och då är det så att vi har försökt att använda mycket 
naturmaterial. Att vi räknar löv. Då gjorde vi som en tabell upp till tio. Så då skrev vi ner 
siffrorna ett till tio. Sen lade vi lika många löv så att barnen fick vara med och räkna upp till 
tio.  

I den variation av material som naturen tillhandahåller uppger en av förskollärarna att hon 
som förskollärare kan belysa ett fenomen på olika sätt eftersom alla är olika som individ 
och man tar inte till sig saker på samma sätt. Annat material som inte är naturmaterial 
förflyttas även ut på förskolans gård och till skogen. När förskollärarna känner att 
naturmaterialet inte räcker till eller vill synliggöra något speciellt talar de om att ta med 
annat material ut i skogen för att kombinera tillsammans med naturmaterialen. Det 
handlar också om en önskan att barnen skall får uppleva och känna på andra material än 
naturmaterial när de har skapande verksamhet, en förskollärare berättar följande: ”Vi vill 
att de ska skapa och inte bara använda naturmaterial utan få känna andra material 
också. Vi försöker kombinera naturmaterial och klassiska inne skapandematerial.” 

4.7 Resultatsammanfattning 

Flera av förskollärarna yttrar i någon form att det som man kan genomföra inomhus kan 
man också göra utomhus. Samtliga förskollärare nämner motorik, kroppsuppfattning och 
hälsoaspekter som något som barnen tillgodogör sig automatiskt när de vistas stor del av 
verksamhetstiden utomhus. Ett av de arbetssätt som förskollärarna nämner som metod för 
att förverkliga läroplanen i en utomhusmiljö är att följa barnen i deras utforskande och 
spontana lek. Detta kan innebära att förskollärarna sätter sin egen planerade aktivitet åt 
sida till förmån för vad barnen verkar ha för intressen i stunden. Förskollärarna framhåller 
dock att de kan få in lärande även i de spontana aktiviteterna om de är en närvarande 
förskollärare som sätter ord på barnens utforskande och för dialog med barnen.  

När de kommer till planerade aktiviteter för att förverkliga läroplanen framhåller en av 
förskollärarna att det gäller att planera på barnens nivå, det mesta verkar vara 
genomförbart bara man lägger det på en lämplig nivå. Några av förskollärarna uttrycker att 
de är trygga med vad som står i läroplanen och att den finns med i huvudet när de planerar 
eller upplever tillsammans med barnen. De nämner också att de har en övergripande plan 
för vad de vill uppnå inom strävansmålen där de behandlar olika delar av läroplanen under 
en viss period. Fokusveckor kring matematik, språk och naturvetenskap nämns som 
exempel. En förskollärare lyfter dokumentation utomhus som ett verktyg för att utvärdera 
sin verksamhet och få syn på hur man skall gå vidare i lärandet. 

Det framkommer även några utmaningar när det kommer till läroplanens förverkligande i 
en utomhusmiljö. Det handlar om IKT som är svårt att genomföra på grund av utrustning 
som är känslig för väder och vind och åtkomst av Internet i skogen. Koncentration 
omnämns också som något som kan vara utmanande när det kommer till utemiljön. I vissa 
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avseenden går man in för att öka koncentrationen och för att vila från intryck. Olika former 
av väder och årstidsväxlingar anges som en yttre påverkansfaktor som förskollärarna tar 
med i beaktande kring läroplanens förverkligande utomhus, ibland kan man dra nytta av 
den och ibland får man kapitulera för kylan och förlägga verksamheten inomhus.  

Den plats man förlägger lärandet till omnämns som en viktig aspekt. Förskollärarna talar 
om skogen som en plats där de kan bedriva undervisning om olika naturvetenskapliga 
ämnen, matematik, språk och motorisk utveckling. Förskolans gård omtalas som en plats 
där fri lek främst får stort utrymme. Samtliga förskollärare berättar dock att de vill utveckla 
sina förskolegårdar med olika stationer för lärande inom ämnesspecifika områden.  
Förskollärarna framhåller att de försöker att skapa avgränsningar och rum på gården där 
barnen kan leka ostört men under uppsikt.  

Samtliga förskollärare talar om material när det kommer till att förverkliga läroplanen i en 
utomhusmiljö. Att använda lösa naturmaterial nämns av samtliga förskollärare som något 
de strävar efter. Några av förskollärarna uppger att de tillför annat material när 
naturmaterialet inte räcker till, till exempel för att förstärka något eller påvisa variation. 
Kottar, pinnar och löv är exempel på lösa material som används vid matematiskt lärande i 
skogen. Material flyttas från inomhus ut på gården eller tas med ut i skogen. En metod för 
att göra detta på ett enkelt sätt att ha färdigpackade ryggsäckar med material att ta med 
när man lämnar förskolans gård. En av förskollärarna framhåller att barnen kan behöva 
konkret lekmaterial till en början för att sedan kunna leka fantasilek med naturmaterial. 

5 Analys 

Analysen har en kvalitativ ansats och är en teoretisk tolkning utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en teoretisk tolkning är en tolkning där 
det teoretiska perspektivet präglar tolkningen av intervjuer. En teoretisk tolkning av 
intervjuerna kan synliggöra nya kontexter för reflektion av intervjuteman och nya 
dimensioner av kända fenomen. Tolkningarna som görs blir subjektiva eftersom den 
kvalitativa forskningsintervjun är en intervju där kunskap enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) konstrueras i interaktionen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. 
“Blicken växlar mellan dem som vet och det som vets, mellan dem som konstruerar 
kunskap och den konstruerade kunskapen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.18). 

5.1 Det kr(n)oppsliga lärandet  

I resultatet syns två synsätt när det kommer till lärande för barn i en utomhusmiljö i 
tolkningen av empirin. Det första är att man har utomhusmiljön som sin primära plats för 
lärande. I detta fall väljer man att förlägga ämnen till en relevant miljö och lärandet blir på 
så vis situerat. Det andra är att man fortfarande vill använda utomhusmiljön som sin 
primära plats att vara på och genom att tillföra olika material i form av artefakter blir 
utomhusmiljön situerad på nytt. Det första sättet blir synligt när en förskollärare till 
exempel säger att de går till en faktisk sjö om de ska tala om ämnet vatten och sjöar för där 
är det relevant att tala om det. De deltagande förskollärarna talar genomgående om 
naturvetenskap, matematik, teknik, talspråk och normer och värden som något man med 
fördel kan förlägga lärande om till en utomhusmiljö. Detta kan tolkas som att just dessa 
aspekter av läroplanen nämns i förhållande till läroplanen i en utomhusmiljö är för att 
naturen i sig är situerad för dessa. När det kommer till lärande av skriftspråk och symboler 
är det endast en förskollärare som talar om det på ett situerat sätt. Övriga förskollärare 
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talar om att skriftspråk är något som behöver koncentration och oftast förläggs inomhus. 
Detta kan tolkas som att utomhusmiljön, och framförallt skogen inte är en miljö som är 
situerad för den typen av lärande men det går att genomföra med lite uppfinningsrikedom 
så som att använda skyltar man ser på väg till skogen. Detta kan relateras till det som Säljö 
(2014) skriver att man som människa är ständigt i interaktion med sin omgivning och inte 
kan undgå att lära och att man istället borde reflektera kring vad man lär i vilken situation, 
alltså det situerade lärandet.  

Det andra synsättet som studiens resultat visar på syns exempelvis när det kommer till 
matematik i en utomhusmiljö. Detta kan tolkas som att förskollärarna väljer att förlägga 
detta till skogen på grund av den tillgång till löst material som finns där. Här blir lärandet 
situerat när förskollärarna lägger in en mening och värdering i det lösa material som 
naturen tillhandahåller. Naturmaterialet blir en artefakt när vi människor väljer att 
behandla det som ett verktyg för att visualisera och konkretisera lärande. I detta fall kan 
det handla om att lägga en talrad eller genomföra mätningar med till exempel kottar. Det 
kan förstås som att i de fall där förskollärarna upplever att naturmaterialet inte är 
tillräckligt i sig tillför man andra material som man bär med sig ut i skogen. Det kan till 
exempel vara material för skapande eller snören att använda som mätverktyg. 

Den pedagogiska inriktningen I Ur och Skur styr de deltagande förskollärare till viss 
del när det kommer till läroplanens förverkligande. Friluftsfrämjandet har med 
utgångspunkt i läroplanen valt att tolka vissa delar av den och fokuserar extra på de 
delar som behandlar natur och miljö. Till exempel kan man i I Ur och Skur-målen 
läsa att barnen skall få stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i 
naturen. Studiens resultat visar att gården får ett speciellt värde i och med att det är 
utomhus men har en närhet till inomhusmiljön där mycket material förvaras, samt 
det faktum att man kan lämna kvar material på gården i större utsträckning än i 
skogen. Resultatet tyder på att förskollärarna har ett annorlunda tänk kring att 
tillföra material när det kommer till barns lärande i skogen kontra lärande på gården. 
Det material man tillför ute i skogen är starkt kopplade till lärandesituationer. Det 
material man tar med blir artefakter för att stärka och synliggöra när man genomför 
planerade aktiviteter. Förskollärarna talar inte om att ta med material ut i skogen för 
att främja barnens fria lek på samma sätt som på gården. På förskolans gård talar 
förskollärarna om att skapa avgränsningar och rum för att främja och skydda olika 
former av lek.  

Det sinnliga lärandet i utomhusmiljön till trots så talar förskollärarna i studien om att 
de förlägger vissa aktiviteter som de anser kräver mer koncentration hos barnen 
inomhus. Skriftspråk och vissa experiment bland annat. Förskolans gård är en plats 
där många barn vistas samtidigt emellanåt. Detta i kombination med att den fria 
leken ges så stort utrymme på gården kan göra så att barnen starkt förknippar 
förskolan gård med egna aktiviteter. Då kan förskolans gård tolkas som att den är väl 
situerad för lek och samspel. Den massiva sinnestimuleringen som barnen upplever 
utomhus kan i många avseenden upplevas som positiv. I några fall uttrycker studiens 
förskollärare att de behöver ett mer avgränsat rum för att skapa koncentration och 
gör detta genom att skärma av i utemiljön eller gå inomhus. Förskollärarna behöver 
alltså förflytta barnen eller förändra miljön för att den till exempel skall bli situerad 
på ett lämpligt sätt för bokstäver.  
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5.2 Årstidsstyrt lärande 

Samtliga förskollärare uppger väder och årstid som en yttre faktor som spelar in i den 
dagliga verksamheten. En tolkning är att förskollärare inom I Ur och Skur-förskolor ser att 
dessa växlingar är en realitet som man tar med i beaktande på ett annat sätt än en 
traditionell förskola. En aspekt av årstidernas växling är att förskollärarna tar med i 
beräkning och planering vilka delar av läroplanen som kan förverkligas utomhus när på 
året. På de sätt som förskollärarna söker efter relevanta platser för specifika ämnen för att 
uppnå ett situerat lärande uppfattar vi det som att de tar tillvara på möjligheter som 
årstidsväxlingarna ger. På vintern kan man till exempel utforska is och snö 
naturvetenskapligt eller genom bygg och konstruktion. De uppger att de leker lekar för att 
hålla värmen och får på så vis in motoriska delar av läroplanen. Samtidigt som de inser 
sina begränsningar och är inomhus om det är för kallt. Detta tolkar vi som att läroplanens 
förverkligande i en utomhusmiljö blir årstidsstyrt och att förskollärarna försöker tänka på 
hur utomhusmiljön kan användas på bästa sätt så att lärandet blir situerat även mitt i kalla 
vintern. 

5.3 Utomhusmiljön som mötesplats 

Det kan uppfattas som att förskollärarna i studien värderar lärande via dialog och samspel 
före planerade aktiviteter när de talar om att aktiviteter får stå åt sidan om barnen visar 
intresse för något annat och hellre vill undersöka spontant. De talar om att följa barnen, 
förstärka det barnet ser genom att föra en dialog och på så vis använda barnets eget 
undersökande för att stimulera barnens nyfikenhet. Det kan tolkas som att förskollärarna 
värderar I Ur och Skurs tankar kring förskollärarens roll högt och att det ibland tar över 
deras egna tankar om hur läroplanen kan genomföras utomhus.  

Förskollärarna i studien talar om att barnen samtalar mycket i utomhusmiljön, både med 
vuxna och andra barn. Utomhusmiljön blir en situerad plats för språket när förskollärarna 
beskriver de samtal som sker i utomhusmiljön och att de begrepp som de talar om blir 
konkreta i de upplevelser barnen får ta del av. Förskollärarna talar om att gården är en 
plats där barn möter barn från andra avdelningar och för dialog och leker med varandra. 
En tolkning är att förskollärarna talar om förskolans gård som en slags mötesplats där lek 
och samspel värderas högt. Förskollärarna talar även om att skogen är en plats där barnen 
leker i andra konstellationer än inomhus. Detta kan tolkas som att lek och samspel är en 
stor del av den kultur som finnas på de intervjuade förskollärares respektive förskolor. 
Utomhusmiljön blir en del av den rådande kulturen som vi tolkar det och blir då en plats 
där barnen kan interagera med varandra och vuxna och utbyter på så vis kunskaper med 
varandra. 

När det kommer till skogen som plats så kan det uppfattas som att naturen blir en slags 
samspelspartner till förskollärarna och barnen. Som en förskollärare lyfter “När man går i 
skogen då är det olika. Då är det mer, vad ger skogen till oss idag.”  Vi tolkar det som att 
skogen som plats och småkrypen under stenarna, knopparna på träden och kottarna på 
marken används som artefakter i dialog med barnen när deras nyfikenhet riktas mot det 
som skogen har att erbjuda.   
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6 Diskussion 

Detta kapitel är indelat i fyra delar. I den första delen diskuteras studiens metod. Kapitlets 
andra del är en resultatdiskussion. I den tredje delen presenteras studiens slutsats och i 
den fjärde delen presenteras studiens slutord och förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

För studiens syfte passade det bra att använda semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
som metod för datainsamling. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att man i en kvalitativ 
forskningsintervju försöker förstå världen utifrån undersökningspersonernas perspektiv 
och på så vis utveckla mening med hjälp av deras erfarenheter. Då syftet med studien var 
att fördjupa våra kunskaper om hur man kan arbeta med förskolans läroplan i en 
utomhusmiljö behövde vi ta del av förskollärarnas tankar kring detta. Genom att formulera 
en intervjuguide kunde fokus ligga på att ställa frågor som var relevanta för syftet och 
forskningsfrågorna. Då frågorna var öppet formulerade gavs goda möjligheter för 
förskollärarna att svara utförligt. Intervjuguiden var utformad efter teman och det öppnade 
upp för möjligheter att ställa följdfrågor på det som förskollärarna talade om för att 
fördjupa förståelsen av deras tankar.  

Om tid hade funnits hade det även varit givande att genomföra kompletterande 
observationer för att undersöka huruvida förskollärarna faktiskt gör det de säger att de gör. 
För att kunna samla in sådana observationer tror vi dock att man skulle behöva lägga en 
ansenlig mängd tid förlagd till de fem olika förskolorna där våra deltagande förskollärare 
är verksamma. Tidsrymden som observationer kräver fanns inte i detta examensarbete. Att 
enbart ha observationer som metod för datainsamling valdes bort i ett tidigt stadium av 
arbetet. Genom observationer skulle det gå att få syn på vad förskollärarna gör, men det 
skulle inte ge någon insikt i deras faktiska tankar kring varför de gör som de gör. Eftersom 
vi är subjekt som tolkar andra subjekt känns det inte förenligt med vårt faktiska syfte. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vid första genomläsningen av den insamlade empirin uppfattades resultatet som ett 
försvar av I Ur och Skur och dess pedagogik snarare än att tala om hur förskollärarna själva 
tänker kring att förverkliga läroplanen utomhus. Förskollärarna talar om att det är möjligt 
att göra allt utomhus som man kan göra inomhus. När empirin tematiserades och 
sorterades utifrån studiens syfte blev det tydligt vilka läroplansmål som förskollärarna talar 
mest om att förverkliga utomhus och hur de använder utomhusmiljön till detta. De talar 
om utomhusmiljön som en plats för barnen att upptäcka, uppleva och leka i. I 
utomhusmiljön får lärandet ta plats och barnen får uppleva med alla sinnen: ”Det man gör 
med kroppen fastnar i knoppen”. Detta kan relateras till det som Dahlgren och 
Szczepanski (2004) skriver om att utomhusmiljön både är lärandets innehåll och dess 
sammanhang och till det som Engdahl (2014) skriver att barnen ges specifika möjligheter 
till utforskande av egna förmågor i utomhusmiljön och att det tydliggör vilken betydelse 
utomhusmiljön har. Denna studies resultat visar att förskollärarna värderar de olika 
platsernas betydelse högt. Utomhuspedagogikens platsbaserade fokus i förhållande till 
studiens sociokulturella ansats med det situerade lärandet i centrum ökar förståelsen kring 
förskollärarnas handlingar. Vad förskollärarna tillför miljön i form av artefakter har stor 
betydelse för att kunna genomföra läroplanens intentioner. Det är förskollärarnas 
medvetna val kring lärandets innehåll och dess sammanhang som i slutändan resulterar i 
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att platsen får så stor betydelse. Studien har fördjupat förståelsen kring att det finns vissa 
strävansmål i läroplanen som är mer situerade att göra i en utomhusmiljö och att det 
sinnliga lärandet spelar en roll i dessa ämnen. När förskollärarna gör en matematisk 
aktivitet i skogen används naturmaterial som kottar, träd och pinnar för att konkretisera 
olika matematiska begrepp för barnen. När förskollärarna talar om naturvetenskapliga 
begrepp med barnen menar de att dessa begrepp blir mer tydliga för barnen utomhus än 
om de talar om begreppen inomhus utan den autentiska upplevelsen. Förskollärarna talar 
om att de plockar ut finmotoriska material vid goda väderförhållanden som pussel och 
pärlor för att arbeta med andra delar av läroplanens strävansmål, men vi uppfattar inte 
detta som dominerande.  

Naturvetenskap, matematik, talspråk, lek, samspel och motorik är läroplansmål som 
förskollärarna i studien främst talar om. Förskollärarna talar om platsens betydelse och 
hur de tänker kring att förverkliga valda delar av förskolans läroplan där. Förskolans gård 
och skogen blir en situerad plats för framförallt de ämnesspecifika läroplansmålen. Detta 
stämmer väl överens med det som Szczepanski (2008) skriver om att naturvetenskap och 
matematik är ämnen man med fördel kan bedriva undervisning kring i en utomhusmiljö 
och i naturen. Även Sjöstrand Öhrfelt (2014) och Mårtensson m.fl. (2011) talar om 
utomhusmiljön som en bra plats att lära om exempelvis naturen och ekologi.  

Förskollärarna i studien talar om utomhusmiljön som en plats där barnen får uppleva och 
utforska och få ett autentiskt lärande. Likt det lärarna ser i Szczepanski (2008) studie finns 
det möjligheter att utomhusmiljön genererar förstahandsupplevelser och 
sinnestimuleringar. Men när det kommer till exempelvis skriftspråk och vissa experiment 
talar förskollärarna i vår studie om att barnen behöver koncentrera sig och då väljer de att 
gå in. Det kan uppfattas som motsägelsefullt att man pratar om de positiva sidorna av 
utomhusvistelse med många sinnen som aktiveras samtidigt för en bredd och djup i 
lärandet. För att sedan hävda att de positiva aspekterna stör koncentrationen vid till 
exempel bokläsning eller experiment. Vi har förstått det som att förskollärarna i olika 
utsträckning arbetar på att göra utomhusmiljön situerad. Några förskollärare talar om att 
skärma av utomhusmiljön för att skapa plats för koncentration medan andra säger att de 
väljer att vara inomhus för att ge barnen möjlighet till koncentration. Här skiljer sig vår 
studies resultat från Szczepanski (2008) studie. Förskollärarna i vår studie talar kring att 
sinnesstimuleringen som sker utomhus kan ha negativa konsekvenser för koncentrationen 
och de väljer att förflytta sig inomhus. Vissa av förskollärarna i studien upplever att barnen 
har brist på koncentration utomhus i vissa situationer. Änggård (2012) skriver att 
barns uppmärksamhet riktas mot olika intryck i och med den frihet som utomhusmiljön 
genererar. När vår studies resultat relateras till det Änggård (2012) skriver tänker vi att det 
snarare handlar om att man som förskollärare behöver reflektera kring hur man medvetet 
riktar barns uppmärksamhet mot specifika ändamål. Istället för att se utomhusmiljön som 
en koncentrationstjuv. 

Förskollärarna i denna studie talar om utomhusmiljön som en plats där lek och samspel får 
stort utrymme. Då utomhusmiljön och dess naturliga artefakter inte är förutbestämda för 
ett specifikt ändamål öppnar det upp för barnen att använda sin fantasi och kreativitet. 
Detta kan relateras till det som både Sandberg och Vuorinen (2008) och Mårtensson 
(2004) skriver att utomhusmiljön främjar barns lek. Bland annat skriver Sandberg och 
Vuorinen (2008) att barn leker mer avancerade kompislekar utomhus och att barn som går 
på förskolor som har mer naturrika gårdar leker bättre i grupp. Enligt Mårtensson (2004) 
bidrar särskild väderlek som exempelvis regn, snö och blåst till lekens sinnlighet och att 
stämningen i leken höjs.  



 25 

Vi uppfattar det som att förskollärarna i vår studie har en positiv inställning till 
utomhusmiljön som plats för lärande och att denna positiva känsla för naturen väger 
tyngre än de eventuella motsättningarna som finns när det kommer till att förverkliga 
läroplanen. Förskollärarna talar om att lärandet blir djupare i en utomhusmiljö som bidrar 
med konkreta upplevelser. De menar också att det är en bra plats för lek och samspel som 
kan få stort utrymme. Detta likt Szczepanski (2008), Norðdahl och Jóhannesson (2014) 
och Ernst (2014a) vars studier också tyder på att deras deltagande förskollärare har en 
övervägande positiv inställning till utomhusmiljöns potential för lärandesituationer. 
Norðdahls och Jóhannessons (2014) har i sin studie undersökt både grundskollärare och 
förskollärares inställning till utomhusmiljön som en plats för lärande och såg där en 
skillnad i deras synsätt. Förskollärarna i deras studie talade inte om lärande i en 
utomhusmiljö på samma sätt som grundskollärarna utan var mer fokuserade på att 
utomhuslek var en viktig komponent i barnens vardag på förskolan. Dock så framhöll 
förskollärarna i studien att de använde sig av naturmiljön för att barnen skulle få utforska 
till exempel insikter, växter, sand, lera och väderväxlingar. Detta ser vi även att 
förskollärarna i vår egen studie talar om som en viktig aspekt av barnens utomhusvistelse.  

Det som samtliga förskollärare i studien talar om som svårt att arbeta med i en 
utomhusmiljö är strävansmålen som går att koppla till IKT. De talar om bristen på Internet 
i skogen, kunskapsbrist, brist på lärplattor och att tekniken riskerar att bli förstörd av regn. 
Det kan uppfattas som att det förskollärarna säger kring IKT är att de förknippas begreppet 
specifikt med lärplattor och användning av Internet. Möjligen går detta att härleda till 
förskollärarnas egna kunskaper kring begreppet och vilken bredd IKT kan ha utöver 
lärplattor och Internet. Om man ser till hur förskollärarna talar om att förlägga specifika 
ämnen till en miljö som är situerade för ändamålet kan det också tolka som att skogen inte 
är situerad för just IKT. Därför väljer förskollärarna att inte lägga så stor vikt vid IKT och 
dess strävansmål när de befinner sig i skogen eller i förskolans utomhusmiljö.  

Ingen av förskollärarna i denna studie nämner någon säkerhetsaspekt kring utevistelse, 
varken på gården eller i skogen när det kommer till att förverkliga läroplanen i en 
utomhusmiljö. Detta kan liknas med Norðdahls och Jóhannessons (2014) studie där 
förskollärarna värderar lärandepotentialen en utomhusmiljö kan erbjuda högre än de 
eventuella riskerna som kan finnas. Lärarna i Norðdahls och Jóhannessons (2014) studie 
har kunskaper kring utomhuspedagogik och en vana att vistas där och detta kan nog gälla 
även för de förskollärarna som intervjuats till denna studie. De positiva effekterna som 
utevistelsen medför samt den vana, kunskaper och rutin de har erfarenheter av gör att dem 
känner sig trygga i den miljön de förlägger lärandet till. De är väl medvetna om de risker 
som finns och tar dem i beaktande men vet också hur det skall undvikas. I jämförelse med 
förskollärarna i Engdahls studie från 2014 där hon uppger att oro för barns säkerhet leder 
förskollärarna till att fatta hastiga beslut som får konsekvenser för lärmiljön. Engdahl 
(2014) skriver att man försöker minimera riskerna för skador till exempel genom att såga 
ned lämpliga klätterträd. Hade förskollärarna i Engdahls (2014) studie haft samma 
erfarenhet och bakgrund inom utomhuspedagogik som förskollärarna i denna studie och 
Norðdahls och Jóhannessons (2014) studie hade de kanske värderat 
klättringsmöjligheterna annorlunda och låtit dem vara kvar. Paralleller kan också dras till 
Ernst (2014a, 2014b) som påtalar säkerhetsaspekter som framkommit i hennes studier. 
Lärarna i hennes studier beskriver säkerhet som en aspekt till varför de ansåg att en plats 
inte var lämplig till att använda som läroplats. När denna parallell dras bör man ha i åtanke 
att Ernst (2014a, 2014b) studier är genomförda vid University of Minnesota i USA. Där har 
man en annan kultur kring säkerhet och rättsväsende som möjligt spelar in när man gör en 
jämförelse med förskollärarna i denna studie som är verksamma i svenska förskolor.  
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Förskollärarna i denna studie talar om vädret och årstidsväxlingar som en faktor som 
påverkar hur de arbetar med läroplanen i en utomhusmiljö. Kyla och stark sol framhålls 
som aspekter som försvårar läroplanens förverkligande i en utomhusmiljö till viss del. De 
tar också vara på väderväxlingarna till utforskande av exempelvis vatten och is. Att ta 
tillvara på väderväxlingar kan enligt Mårtensson (2004) bidra till att sinnligheten och 
stämningen i barns lek höjs. Utifrån att förskollärarna tar tillvara på de väderförhållanden 
som dagen ger istället för att kapitulera för vädret och gå in kan det då vara positivt ur ett 
upplevelseperspektiv och öka barnens lust till lek och lärande. 

Studien har visat en samstämmighet i stora drag med tidigare forskning gällande vilka 
strävansmål i läroplanen som det talas om att förverkliga. Det metodiska urvalet att 
intervjua förskollärare som har utomhusmiljön som sin primära plats trodde vi skulle 
påvisa en större bredd i uppfyllandet av strävansmålen. Men en anledning till att de mål 
som syns tydligast i intervjuerna kan kopplas till naturen kan vara att förskollärarna även 
följer I Ur och Skurs egna mål som är baserade på läroplanen. De målen är inriktade på 
lärande om natur och friluftsliv. 

6.3 Slutsats 

När vi ser på lärandet som situerat är det svårt att förverkliga hela läroplanen på en och 
samma plats. För att läroplanen skall kunna förverkligas i utomhusmiljön behöver 
förskolläraren skapa platser för lärande i likhet med att skapa miljöer inomhus. Detta kan 
ske på förskolans gård eller genom att förflytta sig till en plats som är relevant för den 
stundande aktiviteten. Förskollärarna kan även ta hjälp av artefakter för att skapa miljöer 
som är bättre situerade för det tilltänkta lärandet. 

6.4 Slutord och förslag till vidare forskning 

Syftet med detta examensarbete var att fördjupa våra kunskaper kring hur man som 
förskollärare kan arbeta med läroplanen i en utomhusmiljö. Vi upplever att vi har fått en 
större insikt och kunskap om hur yrkesverksamma förskollärare i de utvalda I Ur och Skur-
förskolor förhåller sig till läroplanens strävansmål när det kommer till att förverkliga 
läroplanen i en utomhusmiljö. Vi har fått inspiration till arbetssätt, aktiviteter som kan 
genomföras i utomhusmiljön och hur man kan använda sig av naturmaterial för olika 
ändamål. Vi har även fått insikter i att det är viktigt att hålla sig ajour med läroplanen och 
dess intentioner. Att aktualisera läroplanen för sig själv tänker vi medför att man inte bara 
går på rutin utan tänker till och utvärderar sig själv och sitt förhållningssätt. Vi har även 
fått kunskaper om att trots att det är en och samma läroplan vi skall utgå från är det väldigt 
olika i vilken utsträckning och hur den förverkligas. Varje enskild förskollärare sätter sin 
prägel på hur den förverkligas. I förlängningen får detta konsekvenser för hur förskolan ska 
kunna vara en likvärdig verksamhet för alla barn som vistas där. Som tidigare forskning 
visar och även denna studies resultat visar, genererar utomhusmiljön och de 
förstahandsupplevelserna som barn kan få där goda möjligheter till lärande inom bland 
annat naturvetenskap och ekologi. Kanske kan I Ur och Skur-konceptet inspirera andra 
pedagogiska inriktningar till att utbilda kommande generationer inom hållbar utveckling.  

Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur skogen som plats kan bli situerad 
för fler av läroplanens strävansmål såsom skriftspråk eller IKT. Ett annat förslag är att 
studera hur förskolor som inte har någon inomhusmiljö alls att förhålla sig till arbetar med 
att förverkliga läroplanen i en utomhusmiljö. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev  

Hej!  
Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola och vi skriver ett examensarbete 
inom pedagogik. Arbetets syfte är att undersöka hur man som förskollärare kan arbeta för 
att förverkliga läroplanen i utomhusmiljö. För att kunna genomföra vår studie behöver vi 
nu din hjälp. Vi är nyfikna på hur du som förskollärare tänker kring att arbeta med 
läroplanen utomhus. Intervjun kommer att bestå av frågor kopplade till vårt tema och vi är 
nyfikna på vad du har för tankar kring barns utevistelse och läroplanen. Intervjun beräknas 
att ta cirka 30 - 40 minuter. Vi önskar att göra en ljudupptagning av intervjun för att kunna 
fokusera på dig som informant och att sedan göra en korrekt transkribering. Som 
informant kommer du att få ta del av transkriberingen av intervjun för att säkerställa att vi 
har uppfattat dina uttalanden rätt.  

I vår studie tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 
ditt deltagande i studien är frivilligt och om du under intervjun inte vill svara på någon 
fråga har du rätt att avstå. Du har också rätt att avbryta intervjun och därmed ditt 
deltagande i studien. Ditt namn kommer inte att synas i undersökningen och ditt 
deltagande i vår studie kommer att hanteras konfidentiellt. Resultatet av studien kommer 
att hanteras av författarna till uppsatsen. Utkast av uppsatsen kommer att läsas av 
opponerande studenter samt av examinerande lärare. Den slutgiltiga uppsatsen kommer 
att publiceras på DiVA portal, som är en gemensam söktjänst för studentuppsatser.  

Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss. Förhoppningsvis ses vi snart! 
Vänligen/ Kristina & Sandra 
 

Kontaktuppgifter: 
Kristina Westman 
telefon: xxx-xx xx xxx 
email: xxx 
 

Sandra Örstadius 
telefon: xxx-xx xx xxx 
email: xxx  
 

Handledare: 
Linda Jonsson 
email: xxx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Utbildning?  
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
Hur länge har du arbetat inom I Ur och Skur? 
Ungefär hur mycket tid spenderar ni utomhus? 

 

Tema - Tankar och arbetssätt  
Berätta kring hur du tänker kring läroplanens förverkligande utomhus? 
Hur tänker du kring I Ur och Skurs mål kontra LPFÖs mål?  
På vilket sätt arbetar du med läroplanen i utomhusmiljö? 

 

Tema - Platsens betydelse  
Hur tänker du kring förskolans gård som plats för att förverkliga läroplanen?  
Hur tänker du om skogen som plats för att förverkliga läroplanen?  
Hur arbetar du med att utveckla förskolegården som miljö för lärande?  

 

Tema - Möjligheter och svårigheter  
Vad ser du för möjligheter i utomhusmiljön kring strävansmålen i läroplanen? 
Vad ser du för svårigheter kring att arbeta med läroplansmålen i utomhusmiljö? 
Ser du några utvecklingsområden i arbetet med läroplanen på din förskola? 

 

 


