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Abstract 
 
Outdoor learning 
 
Preschool teachers experience of children's learning and development with focus on 
outdoor education 
 
Syftet med studien var att synliggöra förskollärares upplevelser av barns lärande och 
utveckling med fokus på utomhuspedagogik, både på och utanför förskolegården. De 
frågeställningar som låg till grund för studien var, vad upplever förskollärare att barn 
utvecklar och lär sig i utomhuspedagogik? Hur arbetar förskollärare med 
utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten? Vilka möjligheter och begränsningar 
uppfattar förskollärare att det finns med utomhuspedagogik? För att besvara syftet och 
frågeställningar gjordes en kvalitativ undersökning där sex verksamma förskollärare 
intervjuades. I resultatet synliggjordes att reflektion och återkoppling efter 
utomhusaktiviteter var en betydande aspekt för barns lärande och utveckling i 
utomhuspedagogiken. Det framkom också vilka begränsningar och möjligheter det 
fanns för barns lärande utomhus. Begränsningar som synliggjordes var vädret, 
säkerhetsaspekter, personaltäthet, avstånd, åldern på barngruppen samt yttre moment 
som kunde distrahera barnen. Möjligheter som framkom var den motoriska och sociala 
utvecklingen, tillgången av naturmaterial, sinnliga erfarenheter samt möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande och tematiskt. I resultatet framkom det även att förskollärarna 
arbetade på olika sätt och hade varierande syfte med utomhuspedagogiken. Ett par 
förskollärare arbetade tematiskt med utemiljön, andra ville erbjuda barnen variationer 
av material och några gick på utflykter för att barnen skulle få uppleva närmiljön 
utanför förskolegården.   
 
Nyckelord 
 
Utomhuspedagogik, förskollärare, upplevelser, lärande, möjligheter, begränsningar. 
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1 Inledning 
 
Förskolan är en stor del av barns vardag. Barn får i förskolan vistas i en pedagogisk 
miljö, både inomhus och utomhus, där förskollärare har som uppdrag att främja och 
stödja barns utveckling och lärande. Det pedagogiska arbetet inomhus och utomhus 
varierar och användandet av inne- och utemiljöer utnyttjas på olika sätt med varierande 
syften för barns lärande och utveckling. Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2016) 
ska barn vistas både ute och inne, delta i fri som styrd lek samt bör få ta del av naturliga 
och planerade miljöer utomhus. Däremot finns det inga tydliga riktlinjer för hur det 
pedagogiska arbetet inomhus och utomhus ska fördelas och planeras upp utifrån något 
specifikt syfte. Det är förskollärarna som har ansvar att styra upp verksamhetens dagliga 
innehåll utifrån förskolans läroplan. Vad har då förskollärare för syfte med att gå ut med 
barngruppen? Genom utbildningen på förskollärarprogrammet har vi kommit i kontakt 
med flera förskolor och deltagit i olika arbetssätt som bedrivits utanför förskolans fyra 
väggar. Vi har upplevt att förskollärare har olika syften med det pedagogiska arbetet 
utomhus samt att det finns både begränsningar och möjligheter för barns lärande och 
utveckling. Pedagogiken som bedrivs utomhus kan benämnas med begreppet 
utomhuspedagogik och kan tolkas på olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin (2017) 
innebär utomhuspedagogik en pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. 
När begreppet används i den här studien syftar vi på styrda och spontana lärtillfällen 
mellan förskollärare och barn, mellan barn och barn, i olika utomhusmiljöer. Miljöerna 
ute kan inkludera förskolegården, lekplatser i parker, skogen och gatorna i staden. 
Tidigare forskning har belyst vad som kan påverka utomhuspedagogiken och barns 
lärande utomhus, på och utanför förskolegården. Det finns både begränsningar och 
möjligheter med utomhuspedagogik. En aspekt som lyfts fram är att förskollärarnas 
tidigare erfarenheter och inställningar kan påverka hur de praktiskt använder 
utomhusmiljön i den dagliga verksamheten (Ernst 2014). En annan aspekt som kan 
påverka barns möjlighet till lärande i utemiljön utanför förskolegården är att den miljön 
kan vara en okänd plats för barn. En del barn har inte vistats i dessa miljöer i så stor 
utsträckning och därmed blir miljön inte en trygg plats (Brügge & Szczepanski 2007). 
Ytterligare en aspekt som kan påverka användandet av miljön utanför förskolegården 
kan vara säkerhetsaspekter som trafiksäkerhet (Kos & Jerman 2014). Däremot kan 
användandet av utomhusmiljön vara bra för barns utveckling och lärande, för barns 
motorik, sociala och emotionella färdigheter (Yildirim & Özyilmaz Akamca 2017). 
Miljön utanför förskolegården, som exempelvis skogen, kan ge barn möjlighet att 
uppleva och lära med alla sina sinnen samt att de får möjlighet att uppleva fenomen i 
dess verkliga miljö (Dahlgren 2007). Hur upplever då förskollärare barns lärande och 
utveckling med fokus på utomhuspedagogik? Finns det något som påverkar barns 
lärtillfällen utomhus? 
 
Studien ska undersöka vilken upplevelser förskollärare har av barns lärande och 
utveckling i styrda och spontana lärtillfällen med fokus på utomhuspedagogik. 
Synliggörandet av förskollärarnas upplevelser av utomhuspedagogik kan bidra till 
gemensamma diskussioner i ett arbetslag. I diskussioner kan förskollärarna tillsammans 
lyfta eventuella begränsningar eller eventuella möjligheter det finns med att bedriva 
pedagogik utomhus och därmed utveckla verksamheten. Studien kan också bidra till att 
förskollärare bli inspirerade till olika arbetssätt med utomhuspedagogik. 
 
 



  
 

2 

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser av barns lärande och 
utveckling med fokus på utomhuspedagogik, både på och utanför förskolegården.   
 
De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande, 
 

• Vad upplever förskollärare att barn utvecklar och lär sig i utomhuspedagogik? 
• Hur arbetar förskollärare med utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten? 
• Vilka möjligheter och begränsningar uppfattar förskollärare att det finns med 

utomhuspedagogik? 
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3 Bakgrund 
 
I kommande kapitel redovisas definitionen av begreppet utomhuspedagogik utifrån 
litteratur och hur pedagogiken kan kopplas till förskolans läroplan. Även 
utomhuspedagogik utifrån ett historiskt perspektiv redovisas och vilken betydelse 
förskollärarnas roll har i barns lärande samt vilka möjligheter och begränsningar det 
finns för barns lärande och utveckling med pedagogiken. 
 
3.1 Definition av utomhuspedagogik 
 
Begreppet utomhuspedagogik kan tolkas på olika sätt. Nationalencyklopedin (2017) 
definierar utomhuspedagogik med att det är en pedagogik som utgår från platsens 
betydelse för lärandet. Enligt Nationellt centrum för utomhuspedagogik innebär 
begreppet följande, 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forskning- och 
utbildningsområde som bl.a. innebär:  
 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 
• att växelspelet mellan sinnliga upplevelse boklig bildning betonas. 
• att platsens betydelse för lärande lyfts fram. 

                                                                                          
 

(Linköpings universitet 2016)  
 
Utgångspunkten i utomhuspedagogik är att individen på plats får möjlighet att uppleva 
olika fenomen i dess naturliga miljö och tillvaro som ett komplement till den bokliga 
bildningen. Enligt Szczepanski (2007) innebär den bokliga bildningen det som individer 
kan lära genom det teoretiska. Genom att få ta del av både ett platsrelaterat lärande och 
ett teoretiskt lärande sker det ett växelspel som kan bidra till en djupare förståelse av 
olika fenomen i omvärlden. När begreppet utomhuspedagogik används i vår studie 
syftar vi på styrda och spontana lärtillfällen mellan förskollärare och barn, barn och 
barn, i olika utomhusmiljöer. Miljöerna ute kan inkludera förskolegården, lekplatser i 
parker, skogen och gatorna i staden. Förskollärarna kan först ha en styrd samling 
inomhus på förskolan där fokus är att barnen ska få en möjlighet till att lära sig om 
myror och myrstackar. Det kan också vara en samling om stadens centrum, hur den är 
uppbyggd och ser ut. När barnen fått ta del av den teoretiska delen kan förskollärarna 
tillsammans med barnen och gå ut till skogen och på plats får erfara hur en myrstack ser 
ut, hur den låter eller om den doftar något speciellt. Eller göra en utflykt till stadens 
centrum där de får se skyltfönster och uppleva det. Genom att gå ut och uppleva 
fenomenet på dess naturliga plats får barnen en möjlighet till en djupare förståelse för 
olika fenomen.  
 
3.2 Utomhuspedagogik utifrån förskolans läroplan 
 
Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2016) har förskollärare som uppdrag att främja 
och stödja barns utveckling och lärande. Det är genom lek, upptäckande och 
erfarenheter som barn lär sig och utveckla förmågor. Barns lärande och utveckling i 
förskolan ska ske både inomhus och utomhus.  
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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 2016, s. 7).  

 
Genom att använda sig av utomhuspedagogik kan barn i förskolan få förutsättning till 
att utveckla förståelse för hur deras agerande i naturen och samhället kan påverka 
miljön runt omkring dem.  
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 
kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och 
arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 
framtid (Skolverket 2016, s. 7). 

 
Förskolans läroplan (Skolverket 2016) har mål som betonar att barn ska få möjlighet till 
att utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga samt bli 
medvetna om sin hälsa och välbefinnandes betydelse. Det finns även mål som berör 
naturvetenskap, där barnen ska få förutsättningar till att få lära sig om olika djur och 
växter, få en kännedom om naturens kretslopp och olika samband som finns i naturen. 
 
3.3 Historiska förgrundsgestalter för utomhuspedagogik 
 
Grunden och idéerna för utomhuspedagogik går att finna redan under antiken. 
Aristoteles filosofi om människans sinnen och upplevelse av verkligheten är en 
grundbult i utomhuspedagogiken. Ellen Key lyfte enligt Ola Stafseng (1996) fram 
vikten av att fenomen ska upplevas i dess verkliga miljö för det är utomhus i 
verkligheten som människan blir berörd och påverkad, och det är där kunskapen om 
olika fenomen kan läras fullt ut. Att endast läsa sig till kunskap innebär att individen 
inte får en helhetsbild av fenomen när de inte upptäckas i dess verkliga miljö. Om 
undervisningen oftast sker inom förskolans fyra väggar blir lärandet abstrakt, barn får 
då uppleva himlen som tak och golvet som jord vilket leder till att barn inte får 
möjlighet att uppleva och upptäcka fenomen i dess verkliga miljö och därmed få mer 
kunskaper. Jean Jacques Rousseau är ytterligare en förgrundsgestalt till 
utomhuspedagogiken. Szczepanski (2007) tolkar att Jacques Rousseaus centrala tankar 
är att barn behöver få erfara omvärlden i dess naturliga miljö, få uppleva med hela sin 
kropp och med sina sinnen. Vidare poängteras att det inte bara handlar om att barn 
skulle få en djupare förståelse kring fenomen när de upplevs i dess naturliga miljö utan 
det handlar också om att individen får möjlighet att utveckla sitt förnuftstänkande. 
Ytterligare en av Jean Jacques Rousseau tankar är att om människan endast läser i 
böcker förloras utvecklingen att lära sig att tänka förnuftigt eftersom läsaren då endast 
kan förlita sig på författarnas förnuft. 
 
3.4 Förskollärarens roll i barns lärande 
 
“Att vistas ute med barnen är en sak. Att använda utevistelsen till att nå upp till 
läroplanens mål och som verktyg för att stimulera barns utveckling och inlärning en helt 
annan” (Ohlsson 2015, s. 11). Förskollärarna använder utomhuspedagogik på olika sätt i 
förskolans verksamhet. Elfström (2008) skriver att de förskollärare som är medforskare 
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i det pedagogiska arbetet utomhus, i barnens upptäckter kring olika fenomen, ge barn en 
möjlighet att få en djupare förståelse och utveckling av bland annat sin 
begreppsförståelse. Utemiljön och dess material kan också göra det möjligt för 
förskollärare att i arbetet med barnen låta dem uppleva lärandet på plats med hela 
kroppen. “Platsen och materialet ger oss alla en möjlighet att starta i det konkreta i 
stället för i det abstrakta. Det man upplever med hela kroppen kan då ge en mening åt 
det var och en ser och tänker” (Elfström 2008, s. 45). För att barn ska få en mer 
förståelse, att själva kunna ställa hypoteser och slutsatser kring det de tänker, behöver 
förskolläraren finns med i upptäckterna och använda sig av produktiva och öppna frågor 
för att få barn att upptäcka, undersöka, reflektera och ställa frågor om olika fenomen. 
Med produktiva och öppna frågor menar Elfström (2008) att förskollärare ställer frågor, 
där det inte finns ett ja eller nej svar till. Det kan få barn att titta närmare på fenomen, 
utforska dem mer eller på andra sätt än vad de själva hade gjort utifrån sina tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Det är något som Dewey (2009) benämner som 
erfarenhetslärande vilket innebär att barn ska få möjlighet till att bearbeta och ompröva 
sin tidigare kunskap och upplevelser genom reflektion och utmaning. Lärandet blir då 
en helhet vilket krävs för att ett lärande hos barnen ska ske. Förskollärarna ska utgå och 
planera aktiviteter i verksamheten för det barnen visar intresse för. I de planerade 
aktiviteterna ska barnen få möta problem och dilemman som ger dem möjligheter till att 
utforska och undersöka sina egna hypoteser.  
 
Det är också av stor vikt att förskollärarna och barnen utgår från en gemensam hållpunkt 
i samspelet för att ett lärande ska ske. Enligt Björklund (2012) innebär en gemensam 
hållpunkt är att individer i ett samspel försöker förstå vad den andra uppfattar om 
fenomenet de tillsammans upptäckt och därmed försöker närma sig den andras 
perspektiv. Det är då betydelsefullt att förskollärarna sätter sig in i hur barn tänker i 
situationen, vilken förförståelse och tidigare erfarenheter de har om fenomenet, för att 
en möjlighet till kunskapsutveckling och en fördjupad förståelse ska kunna framskrida. 
För att förskollärare ska kunna närma sig barnens perspektiv i olika situationer krävs det 
en närvarande och medforskande förskollärare. En närvarande lärare som ställer öppna 
frågor till barnen kring den gemensamma upptäckten. Förskollärares inställning kan 
också påverka barns möjlighet till lärande, exempelvis inom naturvetenskap. Det räcker 
inte med att förskollärarna har kunskaper inom ämnet, eller att det finns en läroplan som 
ger direktiv att lärarna bland annat ska planera aktiviteter utomhus som inomhus, utan 
det handlar om vilken inställning de har till sitt uppdrag som möjliggör vad som bedrivs 
inom verksamhetens ramar (Thulin 2015). 
 
3.5 Barns möjlighet till lärande i utomhuspedagogik 
 
Många individer idag spenderar mycket tid inomhus. Brügge & Szczepanski (2007) 
poängtera därför vikten av att utomhuspedagogik bör vara ett komplement för 
människokroppens behov. Kroppen behöver röra på sig och hjärnan behöver stimuleras 
med kombinationer av olika sinnen för att väcka nyfikenhet och motivation i lärandet. 
Mårtensson (2009) skriver också att barn behöver tillgång till en varierad miljö med träd 
och buskar samt kuperad terräng och stora ytor för att barn ska få utlopp för sin energi 
samt att miljön ska kunna inbjuda till ett utforskande. Szczepanski (2007) betonar även 
att det är viktigt för barn att ha tillgång till varierande utomhusmiljöer eftersom det har 
visats att barnen är friskare och utvecklar sin koncentrationsförmåga bättre än de barn 
som inte vistas få vistas i sådana miljöer. Varierande miljö som sandlåda och ytor med 
växtligheter ger barn möjligheter till att både kunna känna lugn samtidigt som det kan 
skapas nya intressen. Mårtensson (2009) skriver att gungorna på förskolegården är en 
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plats som ger barnen möjlighet att utveckla sina sociala förmågor. Det är en plats som 
bjuder in till samtal mellan barnen. Genom utomhuspedagogik kan barn också få 
möjlighet till ett platsrelaterat och upplevelsebaserat lärande. Det traditionella 
klassrummet kan enligt Brügge & Szczepanski (2007) utvidgas till utomhusmiljöer där 
det ges en möjlighet till ett platsrelaterat lärande som bidrar till att fenomen kan 
upplevas i sin helhet och i ett naturligt sammanhang. Då kan det teoretiska lärandet ses 
och upplevas i nya perspektiv, där barn får möjlighet att följa och reflektera över 
processer. En sådan process kan till exempel vara att barn får följa hur plantering kan 
leda till mat på bordet. Detta kan öka barnens nyfikenhet i olika inlärningssituationer då 
naturen är en miljö där barn få möjlighet att uppleva med alla sina sinnen. Dahlgren 
(2007) beskriver också utomhuspedagogik som en möjlighet för att lära i helheter samt 
erbjuda flera sinnen att vara aktiva samtidigt. Författaren lyfter framförallt fram 
luktsinnets påverkan av minnet. Luktsinnet gör att människan kommer ihåg bättre, 
individen kan med hjälp av dofter påminnas om platser och händelser. 
 
3.6 Begränsningar för barns lärande i utomhuspedagogik 
 
I dagens IT-samhälle är det inte självklart att alla barn har fått uppleva och vistats ute i 
naturen. Brügge & Szczepanski (2007) skriver att naturen utomhus inte är en naturlig 
plats för alla och kan därför upplevas dramatisk och skrämmande för vissa barn. Därför 
måste förskollärare vara medvetna om det när de planera den pedagogiska 
verksamheten. En del förskollärare kan också ha svårigheter med att bedriva 
utomhuspedagogik eftersom det är ett relativt nytt fenomen inom förskolans 
verksamhet. Det är ett fenomen som innebär att förskollärare kanske behöver använda 
andra arbetsmetoder än vad det krävs för pedagogiken inomhus. Utomhus kan det finnas 
yttre moment som påverkar det pedagogiska arbetet, exempelvis säkerhetsaspekter som 
förskollärare måste ta hänsyn till. ”Utomhuspedagogiken syftar till att genom tematiska 
ämnesövergripande studier och aktiviteter i utomhusmiljön levandegöra ämnenas alltför 
ofta abstrakta begrepp” (Brügge & Szczepanski 2007, s. 31). Att arbeta med 
utomhuspedagogik kan vara okänt för förskollärare, vilket kan medföra att de hellre 
planera något inomhus eftersom det är mer välbekant och känns därmed tryggare. 
Mårtensson (2009) poängtera också att de vuxnas tillit till utemiljön är något som kan 
påverka planeringen av utomhuspedagogiken. “Barnets önskan att utforska världen på 
sina egna villkor är inte alltid så lätt för vuxna att hantera” (Mårtensson 2009, s. 170).  
 
Ytterligare en aspekt som kan påverka upplevelsen negativt under utomhusvistelsen är 
enligt Brügge (2007) valet av anpassade kläder. Om barn inte har kläder anpassade för 
årstiderna kan det bli kallt och obekvämt att vistas utomhus. Den negativa upplevelsen 
kan därmed bli en bidragande faktor att barn inte alltid vill gå ut. Primära behov kan 
också vara en begränsning med utomhuspedagogiken. Är inte de vuxna eller barnen 
vana vid att vistas i naturmiljöer kan nödvändiga behov som toalettbesök frambringa 
obehag och en oroskänsla. Det kan bli en anledning till att platser utanför 
förskolegården väljs bort för pedagogiken, då det inte någon plats för att utföra primära 
behov. En annan aspekt som begränsar utomhuspedagogiken enligt Ohlsson (2015) är 
att barn utsätts för UV-strålning när de vistas ute på öppna ytor. På dessa ytor finns det 
inget som skyddar barnen från solens strålar vilket kan bidra till att förskollärarna väljer 
att inte gå ut. Ytterligare en aspekt som kan påverka utnyttjandet av miljön utanför 
förskolegården är att barngrupperna i Sverige idag är stora och att det är många saker 
som förskollärarna måste packa ner och ha med sig ut på utflykterna. Är det varmt och 
soligt ute måste barnen ha tillgång till vätska, ramlar de och slår sig måste det finnas 
plåster tillgängligt eller är det blött på marken kan sittunderlag behöva packas med. 
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Dessa aspekter kan påverka barns möjlighet till lärande och utveckling utomhus, utanför 
förskolegården, eftersom förskollärarna kanske inte väljer att lämna förskolegården 
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4 Tidigare forskning 
 
I kommande kapitel följer en översikt av tidigare forskning om utomhuspedagogik. 
Kapitlet är sammanställt under rubrikerna, förskollärares upplevlse och interaktion, 
barns möjlighet till lärande i utomhuspedagogik och begränsningar för barns lärande i 
utomhuspedagogik. 
 
4.1 Förskollärares upplevelser och interaktion 
 
Förskollärarnas upplevelser av utomhuspedagogik kan ha betydelse för bedrivandet av 
den pedagogiken och därmed påverka barns möjlighet till lärande. Szczepanski (2013) 
intervjuade sammanlagt 19 respondenter, samtliga med lärarbehörighet, som 
representerade bland annat lärare i förskolor och förskoleklasser i Sverige. Tanken med 
undersökningen var att få vetskap om lärarnas tankar kring utomhusmiljöns betydelse 
för barnens lärande. I analysen identifierades nio huvudkategorier, bland annat “att 
upptäcka andra lärmiljöer än klassrum” och “att skapa variationsrika möten med olika 
fenomen” (Szczepanski 2013, s. 9). I resultatet framkom det att lärarna hade en positiv 
bild av att kunna använda utomhusmiljön som ett komplement till klassrummet. De 
behövde nödvändigtvis inte gå iväg så långt, det kunde räcka med att gå ut på 
skolgården för att hitta nya infallsvinklar till ämnen och fenomen att utforska 
tillsammans med barnen. Utomhusmiljön sågs som ett extra rum för lärandet, ett 
kompletterande rum med egenskaper av större yta än lokalerna inomhus där barn får 
möjlighet att utöva det praktiska lärandet. I Ernsts (2014) studie synliggjordes även att 
förskollärarnas tankar och egna erfarenheter av utomhusmiljöer kunde påverka 
bedrivandet av utomhuspedagogiken. I studien deltog 46 förskollärare som arbetar med 
barn mellan åldrarna tre till fem år i norra Minnesota, USA. Resultatet visade att 
förskollärarna ansåg att det fanns svårigheter och en problematik att bedriva 
utomhuspedagogik på grund av deras egna erfarenheter av naturen vilket i sin tur 
påverkade planeringen och bedrivandet av pedagogiken utomhus. Det som påverkade 
var bland annat deras personliga åsikter kring årstiderna samt avståndet mellan 
förskolan och naturområdena. Syftet med studien var att uppmuntra förskollärare till att 
använda den naturliga utomhusmiljön, till exempel skogen, som en lärmiljö. Ernsts 
(2014) studie anser vi är relevant för vår studie eftersom förskollärares personliga 
åsikter inte behöver ha någon koppling med förskolors geografiska plats. Förskollärare i 
Sverige har också egna erfarenheter och upplevelser av utemiljöer, kopplat till 
exempelvis årstider, som därmed kan påverka deras planering av utomhuspedagogik.  
 
Förskollärarnas egna erfarenheter och personliga upplevelser av utomhuspedagogik kan 
också påverka deras förhållningssätt gällande interaktionen mellan dem och barnen i 
utemiljöer, vilket i sin tur påverkar bedrivandet av den pedagogiken. Kroeker (2017) 
utförde en kvalitativ studie i USA som utgick från ett poängsystem med syftet att mäta 
barns interaktion med förskollärare och jämnåriga samt barns engagemang i olika 
uppgifter inomhus och utomhus. I studien medverkade 30 barn från fyra olika förskolor, 
där fokus låg på barnens engagemang och kommunikation med förskollärarna, utomhus 
respektive inomhus. Resultatet visade att det inte var någon skillnad mellan 
förskollärares interaktion med barns lek inomhus och utomhus. Förskollärarna var lika 
engagerade i barnens lek i de båda miljöerna. Däremot visade resultatet att de flesta 
barnen hade ett bättre självförtroende och var mer engagerade i styrda uppgifter och fri 
lek inomhus snarare än utomhus. Det kunde bero på att den fysiska leken utomhus inte 
krävde lika mycket av det kognitiva tänkandet vilket förskollärarna borde vara 
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medvetna om. Det här resultatet är relevant för vår studie då interaktion mellan 
förskollärare och barn samt förskollärarnas engagemang är viktigt för barns möjlighet 
till ett lärande utomhus även i Sverige. 
 
4.2 Barns möjlighet till lärande i utomhuspedagogik 
 
Utomhuspedagogik och utemiljö kan ha betydelse för barns lärande och utveckling. I 
Szczepanskis (2013) studie poängterades att lärarna och barnen i utemiljön kunde hitta 
fenomen i dess verkliga miljö vilket kunde ge barnen en möjlighet till en fördjupad 
kunskap. Barnen kan i sitt lärande i utomhusmiljön använda alla sina sinnen och därmed 
lära med hela kroppen. De får också en möjlighet att lära med sina fantasier då fantasin 
stimuleras i situationer när lärarna och barnen tillsammans upptäcker platser där det kan 
ha bott människor förr. Då får de möjlighet att diskutera hur det kunde sett ut och hur 
människan levde på den tiden. En av lärarna sa; “Man kan ha samma kunskaper och mål 
utomhus, men man måste göra det på ett annat sätt” (Szczepanski 2013, s. 11). Utomhus 
säger lärarna att de upplevt att barnen håller fokus och koncentrationen över en längre 
tid än vad de gör inomhus. En aspekt som framkommer i studien i samband med barns 
koncentration är att barn utomhus får mer tid i aktiviteterna än i de aktiviteter som 
bedrivs inomhus. Ytterligare en aspekt är att naturen i sig har egenskaper som kan 
minska människans stressnivå. Utomhus får barn även tillgång till en varierande miljö 
med olika material som kan fånga barns intresse och nyfikenhet och gynnar barns 
välbefinnande. Engdahl (2014) såg i sin etnografiska studie, som innefattade 
observationer och intervjuer på tre förskolor i Sverige, att barn som fick tillgång till 
material med icke förutbestämt användningsområde, som vatten och sand, spenderade 
långa stunder till att undersöka dess egenskaper. Barnen höll därmed uppe sin 
koncentration under längre stunder och tog ofta med sig materialet in i de pågående 
lekarna. Barnen i studien hade också tillgång till stora ytor där de kunde springa runt 
fritt. Men resultatet i studien visade också att platserna där barnen kunde känna ett lugn 
var minst lika viktiga för barnen. En slutsats blev att förskolor bör erbjuda en varierad 
utomhusmiljö för barns välbefinnande. En internationell studie i USA, gjord av Kiewra 
och Veselack (2016), visade att utomhusmiljön kunde gynna barns kreativitet med 
inriktning på problemlösning, skapande av konstruktioner samt deras 
uppfinnesrikedom. I undersökningen medverkade cirka 80 barn i åldrarna tre till fem år 
tillsammans med deras förskollärare. Förskollärarna fick material från forskarna som de 
skulle utgå ifrån för att dokumentera hur barnen agerade i utomhusklassrummet. I 
resultatet gick det att urskilja fyra aspekter som gynnade barnens kreativitet i samband 
med utomhusmiljön. Dessa aspekter var; tillräckligt med utrymme, rikligt med tid, 
mycket naturmaterial samt vuxna som stöttade barnens kreativitet och lek. Forskarna 
såg att barn i utomhusmiljön utvecklade sin kognitiva förmåga samt fick möjlighet att 
träna sin grovmotorik. Barnen fick i det obegränsade utrymmet och i leken möta 
utmaningar som de fick lösa på olika sätt. Mer tid utomhus gav barnen goda möjligheter 
att kunna testa och lösa de problem som uppstod. De kunde samla olika sorters material, 
kunde analysera det samt ifrågasätta om det var ett passande material för ändamålet. 
Barnen använde främst förutsättningslöst material som till exempel ekollon, löv, sand, 
pinnar etcetera. Det var material som inte begränsade deras tänkande kring 
användningsområdet av materialet. I studien beskrevs även vikten av en närvarande 
förskollärare i barns utforskande av utomhusmiljön.  
 
En studie av Ernst (2014) visade att vistelse utomhus är betydelsefullt för barnens 
fysiska, sociala, kognitiva utveckling samt deras intresse för naturen. Även Branum och 
Perry (2009) bekräftade i sin studie vikten av fysisk aktivitet utomhus för barns lärande. 
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Studien gjordes i USA där de observerades två leksituationer, där barn mellan tre till 
fem år deltog i fysiskt aktiva lekar på förskolegården. I observationen framkom det 
bland annat, att skuggorna från träden fångade barnens intresse och nyfikenhet vilket 
bidrog till att de började utforska detta fenomen. Utemiljöns obegränsade utrymme och 
dess materiel gav barnen möjlighet att kunna lära med hela kroppen och kunna fullfölja 
sina idéer och tankar. Syftet med studien var att belysa vikten av undervisning i 
utomhusmiljön. I resultatet framkom det att barn som fick leka i fysiska aktiviteter 
tillsammans med andra barn utomhus utvecklade olika kunskaper och förmågor, både 
sociala, fysiska och språkliga. Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) utförde en studie 
i Turkiet som involverade 35 femåringar som tidigare inte hade gått i förskolan men nu 
fick befinna sig där i tio veckor. Först observerades barnen i början av de tio veckorna 
och sedan på slutet. Resultatet från observationerna jämfördes och visade att barnen 
som hade fått delta i utomhusaktiviteter förbättrat sina motoriska, sociala och 
emotionella färdigheter samt utvecklat sina kognitiva och språkliga förmågor. Forskarna 
betonade i studie att utomhusaktiviteter är positivt och effektfullt för barn i förskolan. 
Vidare förklarade de att miljön utomhus tillät barnen att lära sig genom att göra samt 
upptäcka det som finns precis framför dem. Därmed är deras slutsats att miljön och 
lärtillfällen utomhus bör prioriteras i förskolan. Även Kroeker (2017) ansåg att barnen 
ska få möjlighet att leka utomhus då barn ute rör på sig mycket och därmed ges det ett 
tillfälle för dem att öva på både sin fin- och grovmotorik. De internationella studierna 
som är med i vår studie, om barns möjlighet till ett lärande med fokus på 
utomhuspedagogik, anser vi är relevanta. Det eftersom de möjligheter som framkom i 
studierna även kan gälla generellt för barns lärande och utveckling, och därmed även för 
barn i Sverige. 
 
4.3 Begränsningar för barns lärande i utomhuspedagogiken  
 
Forskning kring utomhuspedagogik har visat att det finns aspekter som kan begränsa 
bedrivandet av pedagogiken, där tillgängligheten av utomhusmiljöer kan vara en av 
aspekterna. Kos och Jerman (2014) gjorde en enkätstudie i Slovenien där syftet var att 
undersöka vad förskollärare och föräldrar ansåg om lek och lärande i den naturliga 
utomhusmiljön samt på lekplatser. De 140 förskollärare och 264 föräldrarna som 
medverkade i studien lyfte fram vikten av att förskolan borde spendera mer tid ute för 
lek och lärande. Forskarna utgick från att bedrivandet av utomhuspedagogiken 
påverkades av närheten och tillgången till naturliga utomhusmiljöer. I studien visades 
att även det här samband stämde. Det största hindret som påverkade 
utomhuspedagogiken i den naturliga miljön som visades i studien var avståndet till 
exempelvis skogen. De förskolor som hade närmare till skogen tillbringade mer tid där 
jämfört med de förskolor som hade längre avstånd till den naturliga miljön. Ernst (2014) 
synliggjorde också i sin studie att avståndet till olika naturområden påverkade 
användandet av den miljön. Utomhusvistelse samt stora förskolegårdar behöver inte 
alltid ha en positiv bemärkelse utan kan också få förskollärare att känna sig oroliga 
kring barns säkerhet. Engdahl (2014) bevittnade i sin observation att lärarna fick en 
oroskänsla att barnen kunde skada sig bland annat genom att ramla ner för ett 
klätterträd. Därför beslöts sig lärarna hastigt att såga ner en av grenarna. Barnen och 
lärarna delade i den situationen inte samma uppfattning om vad som var ett 
säkerhetstänk kring vad som kan orsaka olyckor.  
 
Ytterligare en begränsning som framkom i Ernst (2014) och Kos och Jerman (2014) 
studier kring utomhuspedagogiken var säkerhetsaspekter som extra tillsyn och 
trafiksäkerhet. Dessa aspekter påverkade förskollärarna när de tillsammans med barnen 
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skulle utnyttja naturliga utomhusmiljöer. Föräldrarna och förskollärarna i Kos och 
Jerman (2014) studie såg risker med att vara ute angående säkerhetsaspekter. Dock 
ansåg de och var eniga om att för barnens lärande och utveckling var det bättre att ändå 
spendera tid utomhus. Ytterligare en aspekt som kan ha en betydelse för bedrivandet av 
utomhuspedagogiken är vinterhalvåret. Ernst (2014) fick fram i sitt resultat att de kalla 
årstiderna påverkade tiden för utomhusvistelsen på förskolan. Det var även något som 
synliggjordes i Kos och Jermans (2014) resultat då det framkom av de 140 förskollärare 
som medverkade i studien att barn i förskolan spenderade cirka 10 timmar av tiden 
utomhus under månaderna mars till oktober men bara 5,5 timmar under november till 
februari. Förskollärarna som medverkade i den studien berättade att barn ibland saknade 
anpassade kläder och skor för att kunna vara ute i både värme som kyla, vilket kunde 
vara en orsak till att de inte utnyttjade utemiljön. Vidare kan en faktor som påverkar 
vistelse utomhus på förskolan vara att det tar för lång tid för förskollärarna att klä på 
och av barnen. Hatcher och Squibb (2010) gjorde i nordöstra USA en studie, där fokus 
låg på att undersöka hur på- och avklädning av barns vinterkläder i förskolan sker. 
Forskarna både observerade, intervjuade och fotade tre förskollärare och 18 barn i 
åldrarna tre till fem år. Resultatet visade att på- och avklädning var tidskrävande och att 
förskolläraren la mellan 13 till 40 min per dag på att klä på och av barnen 
vinterkläderna. För att underlätta och göra på- och avklädning smidigare tillämpade 
förskollärarna olika strategier. En av strategierna var att de själva inte gick undan när de 
skulle ta på sig sina kläder utan de gjorde det tillsammans med barnen och uppmuntrade 
samtidigt barnen att ta på sig sina ytterkläder. Förskollärarna gav också tips till barnen 
hur de till exempel kunde dra på sig överdragsbyxorna och hur de skulle knyta skorna.  
 
Enligt Ernst (2014) hade förskollärarna svårigheter med användandet av den naturliga 
utomhusmiljön. Eftersom de såg svårigheter med användandet av naturliga 
utomhusmiljöer gick de endast till skogen en gång i månaden. Resultatet visade även att 
förskollärarna var medvetna om att deras tidigare erfarenheter och inställningar av att 
använda utomhusmiljön i ett pedagogiskt syfte påverkade deras praktiska användning 
av utomhusmiljön. Genom ett synliggörande vilka hinder förskollärarna i studien hade 
med att utnyttja utemiljön pedagogiskt ges en överblick hur förskollärare kan komma 
runt vissa hinder som påverkar användningen av utomhusmiljön. 
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5 Teorianknytning  
 
Nedanför följer en redogörelse om valet av studiens teori som kommer ligga till grund 
för hela studien. Som studiens teoretiska utgångspunkt har vi valt John Deweys 
pedagogiska tankar som utgår från pragmatism, individualismen och dialektiken. Det 
innebär att individen ska få möjlighet till utveckling av lärande genom ett växelspel 
mellan praktik och teori i samspel med omvärlden (Lundgren 2017). Barns lärande 
inom utbildningen är något som kan ske både inomhus och utomhus. Begreppet 
utomhuspedagogik, som vi har valt att fokusera på i studien, innebär att individen ska få 
lära genom att på plats praktiskt få uppleva olika fenomen i dess naturliga miljö som ett 
komplement till det teoretiska. Det också av vikt att förskollärarna ger utrymme för 
reflektion med barnen i utomhuspedagogiken. Barn måste få begrepp benämnda och 
förklarade för sig så att de själva kan få möjlighet att benämna sin omvärld.  Utifrån vår 
valda definition anser vi att det är lämpligt att koppla Deweys pedagogiska tankar till 
studien.  
 
5.1 Dialektiken, pragmatismen och individualismen  
 
Förhållandet mellan barn och omvärlden benämner Dewey (2004) som en dialektisk 
process. Den centrala utgångspunkt är att barn utvecklas och lär genom ett samspel med 
omvärlden. I samspelet får barn möjlighet till att lära sig reglerna som krävs i ett socialt 
sammanhang, ord och begrepp för att kunna benämna omvärlden samt en förståelse för 
olika sorters sammanhang. Därför ska förskollärare i verksamheten ge barn tillfällen att 
undersöka och utforska sin omgivning för att lära. Inom pragmatismen är John Dewey 
en förgrundsgestalt och den filosofiska idén som pragmatismen utgår ifrån är att 
utveckling av kunskap måste ske i växelspel mellan teori och praktiskt handlande (Säljö 
2014). Det här skulle inom förskolan innebär att barn får teorier om olika fenomen och 
med komplement till det teoretiska får de praktiskt undersöka fenomenet. Säljö (2015) 
skriver att inom pragmatismen måste individen i det praktiska också få utrymme att 
bearbeta och reflektera kring sina tidigare erfarenheter, både med sig själv eller 
tillsammans med någon annan, för att ett lärande ska ske. I samband med de praktiska 
handlingarna är det då viktigt att en förskollärare finns tillgänglig för reflektion 
tillsammans med barnet. Det praktiska görandet benämns också med begreppet 
learning-by-doing. Learning-by-doing innebär att barn ska få möjlighet att inhämta nya 
kunskaper genom handling och reflektion som ett komplement till den bokliga 
bildningen. Genom praktisk handling, där barn får undersöka och pröva sig fram med 
olika sorters material och fenomen, ge dem möjlighet till ett fördjupande lärande. 
Abstrakt inlärning som läsning och resonemang i klassrum kan befästa kunskap men för 
att kunskapen ska befästas djupare hos individen behövs en konkreta handlingen som 
komplement till det abstrakta (Säljö 2014; Hwang & Nilsson 2011). Det mest 
betydelsefulla verktyget för att ett lärande ska ske inom pragmatismen är språket 
tillsammans med det praktiska vi kan utföra med våra händer. Detta benämns med 
begreppet inquiry. En inquiry-process innebär att vi ställs inför ett problem, ett problem 
som är nytt för oss och som vi blir motiverade att vilja undersök. Om individen i 
processen löser problemet leder det till ny kunskap. Ett exempel på ett sådant problem 
skulle kunna vara om ett föremål sjunker eller flyter. Processen kan ske antingen på 
egen hand eller med hjälp av personer som besitter på mer kunskap kring problemet 
som uppstått. Experten, som kan vara en förskollärare eller en kamrat, kan leda 
individen genom problemet. Kunskapen från problemlösningen blir därmed en ny 
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fördjupad kunskap. Under hela processen krävs det att vi även analyserar och reflekterar 
kring problemet för att den nya kunskapen, vi utvecklar ska befästas (Säljö 2015, 2017).  
 
Enligt Säljö (2017) är Deweys grundtanke med utbildning att ge barn grundläggande 
värden, verktyg för att kunna fungera och leva i ett samhälle. Men även för att de aktivt 
som individer ska kunna påverka samhälle som de lever i. Lundgren (2017) benämner 
också att Dewey inom pedagogiken utgår ifrån individualismen vilket innebär att 
individen ska vara den centrala aspekten inom pedagogiken. Med bakgrund av detta ska 
förskollärarna i verksamheten utgå från det barnen visar intresse för och det ska ligga 
som grund i planeringen av verksamheten. Deweys (Säljö 2015) pedagogiska tankar 
utifrån pragmatismen är att barn i utbildningen också ska få möjlighet till att utveckla 
kunskap om det de själva möter i vardagen. Barn måste själva se och förstå poängen 
med den nya kunskapen. Att förskollärare i verksamheten utgår ifrån barnens intresse 
kan också kopplas till att skolan ska vila på demokratiska grunder vilket innebär enligt 
Dewey att barn ska ges tillfälle att kunna pröva sina kunskaper genom att diskutera och 
analysera dem. Enligt Dewey (2004) utvecklar barnen en djupare kunskap om de får 
delta i en målinriktad verksamhet som utgår från barnets intresse och aktiviteter. Det är 
viktigt att förskollärarna planerar och har ett syfte med aktiviteter i verksamheten. “Om 
man bara ger efter för detta intresse genom att låta barnen hålla på utan något bestämt 
mål, sker ingen utveckling annat än av en slump” (Dewey 2004, s 78). 
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6 Metod  
 
Nedan följer en presentation om metodvalet. Det omfattar datainsamlingsmetoden, urval 
av undersökningspersoner, genomförande och bearbetning av empirin samt en 
diskussion om egen förförståelse om problemområdet samt metodens svagheter, styrkor, 
trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Även de etiska övervägande som tagits 
hänsyn till under datainsamlingen. 
 
6.1 Forskningsansats 
 
Vår studie utgår från en induktiv forskningsansats vilket innebär att empiri samlas in 
och utifrån den dras generella slutsatser (Molander 2003). Syftet och frågeställningarna 
utgår inte från någon befintlig hypotes utan vi vill med hjälp av empiri dra slutsatser om 
vilka upplevelser förskollärare har om barns lärande med fokus på utomhuspedagogik 
samt vilka möjligheter och begränsningar de uppfattar att det finns med 
utomhuspedagogik. För att få fram förskollärarnas upplevelser av utomhuspedagogik 
har vår studie också en kvalitativ utgångspunkt. Enligt Denscombe (2016) får 
informanterna i en kvalitativ studie möjlighet att gå in mer djupgående och på ett 
berättande sätt beskriva sina erfarenheter och tankar kring det berörda ämnet i studien. 
Därmed anser vi att förskollärarnas erfarenheter och upplevelser synliggörs tydligare än 
om vi gjort en kvantitativ studie. I en kvantitativ studie vill forskaren grunda sin 
undersökning och resultatet med siffror och tabeller istället för det som framkommer 
genom den mer djupgående kvalitativ studie. I och med den kvalitativa utgångspunkten 
utgick vi även från fenomenologin vilket innebär att forskaren försöker synliggöra och 
beskriva individers förståelser, uppfattningar, attityder och känslor kring ett fenomen 
(Denscombe 2016). Det vill säga att i vår studie synliggöra fenomenet kring 
förskollärarnas upplevelser av barns lärande med fokus på utomhuspedagogik.  
 
6.2 Datainsamlingsmetod  
 
För att samla in empiri valde vi att använda oss utav personliga intervjuer vilket innebär 
att det är en som ställer frågor och en som blir intervjuad (Denscombe 2016). Intervjuer 
lämpar sig som metod då forskaren vill få fram tankar och åsikter från personer. När 
intervjuer används finns möjligheten att få nyanserade och ingående svar från den som 
blir intervjuad. Fördelen med personliga intervjuer är att det blir enklare för forskaren 
att lokalisera från vem svaren kommer ifrån då det bara är en som intervjuas åt gången. 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar formulerades en intervjuguide med frågor 
(Bilaga C). Intervjun utgick från en semistrukturerad design eftersom informanterna 
skulle kunna uttrycka sig fritt kring det specifika ämnet. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att den som intervjuar har förberedda frågor om ett specifikt ämne men är 
flexibel i vilken ordningsföljd frågorna kommer beroende på hur intervjun tar sin gång. 
I en semistrukturerad intervju tillåter den som intervjuar också informanten att tala fritt 
och utveckla sina synpunkter kring ämnet, vilket innebär att inga ledande frågor ställs 
under intervjun (Denscombe 2016). Vi ville inte påverka informanterna vid 
intervjutillfället utan få en förståelse kring deras upplevelser av barns lärande och 
utveckling i utomhuspedagogik. För att fånga komplexiteten och variationen i 
intervjuerna, ställdes följdfrågor. Genom följdfrågor gavs en ökad förståelse om 
informanternas upplevelser av utomhuspedagogik. Följdfrågorna bidrog till att de fick 
berätta mer djupgående och kunde ge exempel på planerade och spontana lärtillfällen 
utomhus tillsammans med barnen i förskolans verksamhet.  
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6.3 Urval 
 
Syftet med studien var att synliggöra förskollärares upplevelser och tankar om barns 
lärande med fokus på utomhuspedagogik, därför valdes förskollärare vid studiens urval. 
Därför valdes all annan personal bort i insamlingen av empirin eftersom det är 
förskollärarna som har ansvar för att planera den pedagogiska verksamheten (Skolverket 
2016). Vi ville även intervjua förskollärare som inte arbetade på förskolor som hade 
någon profil mot utomhuspedagogik. Enligt Bryman (2011) innebär ett målstyrt val att 
forskaren gör urval i samband med frågeställningarna. Därför gjordes ett målstyrt val 
gällande urvalet av förskollärare. Vi gjorde även ett bekvämlighetsurval och begränsade 
oss till förskollärare som arbetade på förskolor i stadsmiljö eftersom det var smidigast 
för oss då det inte var något långt avstånd mellan förskolorna. Det urvalet innebär att 
forskaren väljer den enklaste vägen, hellre ta någon nära än någon långt bort. “[...] den 
viktigaste fördelen med bekvämlighetsurval är att det är snabbt, billigt och enkelt” 
(Denscombe 2016, s. 78). Genom det här urvalet fick vi tag i fyra förskollärare som 
ville medverka i studien. Ytterligare två förskollärare från våra praktikplatser fick 
kontaktas och de valde att medverka. Därmed blev det ytterligare ett 
bekvämlighetsurval i studiens  urval. Förskollärarna som medverkande arbetade i olika 
åldersgrupper eftersom det inte framkom i kontakten om det var någon specifik 
åldersgrupp som studien skulle fokusera på. Att vi inte ändrade på det var på grund av 
studiens tidsram på tio veckor. 
 
6.4 Presentation av informanterna  
 
Informanterna som medverkade i studien är utbildade förskollärare och hade arbetat 
minst ett år inom yrket. Två av informanterna arbetade på samma förskola. Här nedan 
följer en kort presentation av informanterna. Namnen är fiktiva för att informanterna 
inte ska gå att identifiera. 
 
 
Namn Ålder Yrkesverksamma Barngrupp Förskolans 

placering  
Lisa 43 år 15 år 11 st, 1-4 år I närheten av 

stadskärnan 
Maria 48 år 5 år 15 st, 1-3 år I närheten av 

stadskärnan 
Viktoria 56 år 23 år 32 st, 1-5 år 

 
Stadsdel 

Elin 43 år 9 år 14 st, 1-2 år I närheten av 
stadskärnan 

Johanna 43 år 20 år 20 st, 2-5 år 
 

Stadsdel 

Alexandra 26 år 2 år 24 st, 4-5 år 
 

Stadsdel 

 
 
6.5 Genomförande  
 
Inför studiens insamling av empirin kontaktades fyra förskolecheferna som hade hand 
om olika förskolor i en mellanstor stad (Bilaga A). Det för att få ett godkännande att 
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deras anställda förskollärare fick medverka i studien. Det för att intervjuerna kunde ske 
på deras arbetstid vilket i sin tur skulle innebära att förskollärarna behövde lämna 
barngruppen under den tiden (Vetenskapsrådet 2002). Två av förskolecheferna svarade 
att det var okej att vi kontaktade deras anställda förskollärare och att intervjun gick att 
göra på arbetstid. Därefter kontaktade vi fyra förskollärare via mejl (Bilaga B) där 
studiens syfte och de etiska övervägande förklarades. Efter fyra intervjuer var den 
insamlade empirin inte tillräcklig för en analys. På grund av studiens tidsram på tio 
veckor frågade vi två förskollärare på våra praktikplatserna om de kunde tänka sig att 
medverka i studien. Förskollärarna från praktikplatserna godkände att medverka och 
fick information om studiens syfte och de etiska övervägande muntligt i samband med 
intervjun. Vid samtliga intervjuer medverkade bara en av oss samt valdes det ut en lugn 
och avskild plats på förskolan vid genomförandet. Vid fyra av intervjuerna användes 
personalrummet och under de två andra valdes rum på förskolan som vid tillfället inte 
utnyttjades av den dagliga verksamheten. Det för att inga störande moment skulle 
påverka intervjun. Det är viktigt att hitta en plats där inget stör intervjun vilket innebär 
tystnad samt avskildhet (Denscombe 2016). Innan intervjuerna påbörjades poängterades 
återigen att informanterna kunde avbryta sitt deltagande när som. För att skapa 
förtroende och tillit med informanterna valde vi att inleda intervjun med att de fick 
berätta om sig själva för att sedan komma in på studiens ämne. Det här för att det skulle 
bli ett avslappnat möte där informanterna inte skulle känna sig obekväma i situationen. 
Efter godkännande från informanterna spelades intervjuerna in med hjälp av mobil och 
surfplatta. Två inspelningsenheter användes vid intervjun om tekniken på ena enheten 
inte skulle fungera. Anledning till inspelningen var också att vi skulle kunna lyssna på 
intervjuerna flera gånger samt transkribera svaren ordagrant. Det finns svårigheter med 
att komma ihåg allt som sägs i en intervju därför kan en inspelning underlätta för en 
kommande transkribering och bearbetning av den (Denscombe 2016). Intervjun 
avlutades med att vi tackade för oss och deras deltagande i studien samt om 
informanterna ville tillägga något mer. Längden på de sex intervjuer varierade mellan 
23 minuter till 45 minuter. 
 
6.6 Bearbetning av empirin  
 
Efter inspelning av intervjuerna gjordes en transkribering av svar. Efter transkriberingen 
läste vi igenom datamaterialet och gjorde ett selektivt urval (Denscombe 2016). Därefter 
skrevs transkriberingarna ut på papper och vi läste igenom det materialet ett flertal 
gånger för att tolkningen och analysen skulle bli så objektiv som möjligt. Det här gjorde 
vi för att vi ville undvika personligt tyckande och fördomar. Sedan valde vi att göra en 
tematisk analys av materialet vilket innebar att vi identifierade teman som framkom i 
informanternas svar på intervjufrågorna och som svarade på vår forskningsfråga. Enligt 
Denscombe (2016) kan teman i en tematisk analys vara informanternas gemensamma 
uppfattningar kring ämnet eller skiljaktigheter. Våra teman i resultatet framkom utifrån 
nyckelord vi hittade i informanternas svar, nyckelord som upprepades i intervjuer. 
Nyckelorden grundades också utifrån vårt syfte och frågeställningar. På papper blev det 
mer lättöverskådligt att hitta nyckelord som vi kunde markera med olika färgkoder. Vi 
färgkodade även nyckelorden på datorn för att sedan klippa och klistra in nyckelorden 
under olika kategorier och teman. Den första delen av intervjusvaren som innefattade 
frågorna, vad förskollärarna själva gillar om att vara ute på fritiden och vad de tänker på 
när de hör begreppet utomhuspedagogik, ledde fram till ett tema och rubriken 
förskollärarnas upplevelser kopplat till barns lärande. Temat som sammanfattade dessa 
svar kan ha påverkan på hur förskollärarna bedriver utomhuspedagogik i den dagliga 
verksamheten och därför kände vi att det var betydande att ha med. I genomgången av 
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den övriga empirin, där informanterna också inkluderade sin arbetsplats i svaren, letade 
vi efter nyckelord som förekom gemensamt hos fler av informanterna. Nyckelorden 
kategoriserades in under följande teman som, väderförhållanden, personaltäthet, 
motorisk utveckling, skaderisker etcetera. De följande teman blev rubrikerna, 
bedrivandet av utomhuspedagogik i den dagliga verkamheten, möjligheter med 
utomhuspedagogik, begrsäningar med utomhuspedagogik samt återkoppling och 
reflektion efter utomhusaktivteterna. För att stödja den tematiska analysen samt styrka 
vår tolkning av empirin användes citat och resonemang från informanternas svar i 
resultatdelen. 
 
6.7 Metoddiskussion  
 
Att spela in en intervju kan både vara till en nackdel och en fördel. En nackdel är att 
transkribering av intervjuer är tidskrävande. Det var något vi beaktade, men på grund av 
att vi ville få nyanserade och djupare svar av informanterna om deras upplevelser valdes 
intervju som metod. En fördel med att spela in intervjuer är att forskaren under arbetets 
gång kan lyssna igenom empirin ett flertal gånger för att få en djupare förståelse. Under 
en intervju kan det också vara svårt att hinna med att anteckna allt som informanter 
säger. En inspelning av intervjun kan därför vara en bra metod. Eftersom dag och 
tidpunkt var förbestämda för intervjuerna kunde det under dagen inträffat saker i 
verksamheten, att någon i personalen blivit sjuk, vilket kan ha lett till att informanten 
hade svårigheter med att gå ifrån barngruppen och delta i den avsatta tiden för intervjun. 
Det kan i sin tur ha påverkat informantens svar (Denscombe 2016). Något som också 
kan ha påverkat studiens resultat är vår egna förförståelse kring utomhuspedagogik. Vi 
har under utbildningen på förskollärarprogrammet gått en fördjupad kurs med inriktning 
mot utomhuspedagogik och därmed fått en förståelse kring studiens berörda ämne. Men 
för att styrka att vår förförståelse inte ha påverkat analysen av informanternas svar har 
citat använts i resultatdelen. Intervjuerna hade också en semistrukturerad design vilket 
innebar att frågor var förbestämda för att vi skulle hålla oss till studiens ämne. Vi ställde 
också följdfrågor för att informanterna skulle få möjlighet att berätta utifrån sina egna 
erfarenheter och upplevelser i den dagliga verksamheten. 
 
Studiens trovärdighet har ökat genom att vi har valt relevanta vetenskapliga artiklar, 
begrepp, urval av informanter samt intervjumetod med relevanta intervjufrågor för 
forskningsområdet. Trovärdighet innebär att vi har undersökt det vi ska undersöka 
(Denscombe 2016). Dock för att kunna styrka trovärdigheten med studien mer hade vi 
kunnat återkomma med transkriberingen till informanterna, gjort en 
respondentvalidering, för att få en bekräftelse att vi tolkat dem rätt. Eftersom studien 
hade en tidsram på tio veckor och att den var relativt liten genomfördes ingen 
respondentvalidering. Vi anser att vår studies tillförlitlighet är god då en beskrivning har 
redovisats gällande tillvägagångssättet. Eftersom vi redogjort det kan en annan forskare 
utföra samma studie och därmed få ett likvärdigt resultat. Tillförlitlighet avser att en 
annan forskare skulle kunna göra samma studie och får samma resultat. En studies 
överförbarhet innebär att resultatet ska kunna överföras till liknande kontexter och 
sammanhang (Denscombe 2016). Eftersom vårt urval endast omfattade sex förskollärare 
på fem förskolor anser vi att det kan det finnas svårigheter att överföra resultatet 
generellt gällande andra förskollärare. Dock kan resultatet vara igenkännande för andra 
forskare, som gör studier i liknande sammanhang, och därmed kan vårt resultat bli 
överförbart till den kontexten. 
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6.8 Etiska överväganden 
 
Under en forskningsprocess måste fyra huvudkrav tas i beaktande. Dessa krav är 
följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera deltagaren om studiens syfte 
samt att det är frivilligt att medverka i studien. Vi har inför intervjuerna informerat de 
sex informanterna om studiens syfte, avsikt med deras medverkan samt att det är 
frivilligt och att de när som kan avbryta sitt deltagande. Därmed har vi tagit hänsyn till 
informationskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna godkänner sitt deltagande. 
Vi har uppnått det kravet genom att deltagarna har gett sitt godkännande till att 
medverka i studien muntligt vid intervjutillfället. Eftersom undersökningen kunde ske 
på arbetstid kontaktade vi förskolechefer innan om tillstånd att få genomföra, i vårt fall, 
intervjuer med förskollärarna. Konfidentialitetskravet innebär att platser och namn är 
figurerade i undersökningar. Det har vi tagit beaktning till, då namn och platser i vår 
studie har figurerats för att ingen av informanterna ska kunna identifieras. Även 
ljudinspelningarna av intervjuerna har raderats efter transkriberingarna för att ingen 
spridning av dem skulle kunna ske. Nyttjandekravet innebär att forskarna bara få 
använda den insamlade empirin för den specifika studien. Det har vi uppnått genom att 
den insamlade empirin endast använts i syfte till vår studie och därefter raderats 
(Vetenskapsrådet 2002). 
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7 Resultat och analys 
 
I kommande kapitel redovisas studiens resultat och analys som har sammanfattats i 
olika teman. Utifrån det teoretiska ramverket, tidigare forskning och litteratur har den 
insamlade empirin redovisats och analyserats. Genom bearbetningen av empirin har 
kategoriseringar  av teman som varit centrala för vårt syfte och våra frågeställningar 
identifierats. När flera av de intervjuade informanterna har haft likvärdiga tankar eller 
om tankarna har varit olika har vi sammanfattat det under följande fem teman; 
förskollärarnas upplevelser kopplat till barns lärande, bedrivandet av utomhuspedagogik 
i den dagliga verksamheten, möjligheter med utomhuspedagogik, begränsningar med 
utomhuspedagogik samt återkoppling och reflektion efter utomhusaktiviteterna. För att 
stödja den tematiska analysen samt styrka vår tolkning av empirin har citat och 
resonemang från informanternas svar i resultatdelen använts. 
 
7.1 Förskollärares upplevelser kopplat till barns lärande 
 
Samtliga förskollärare berättade att de tyckte om att vara utomhus på sin fritid. Det 
innefattade allt från att träna, promenera i skogen till att cykla, motionera med hunden 
och trädgårdsarbete. Två förskollärare berättade att de dagligen var ute på fritiden 
medan en tredje förskollärare, Johanna uttryckte sig att hon gärna hade varit ute mer, 
“Det blir inte så mycket som man skulle önska, eller så. Jag är ingen friluftsmulle så 
men jag tycker det är viktigt att vara ute” (Johanna). Vidare benämnde Johanna att hon 
tänkte att det personliga tyckandet om att vara utomhus på fritiden kan få betydelse för 
hur bedrivandet av utomhuspedagogik ser ut på förskolan. Därmed tolkar vi att det kan 
finnas ett samband mellan förskollärarnas personliga tyckande och bedrivandet av 
pedagogiken utomhus. Det kan i sin tur påverka barns möjligheter till ett lärande 
utomhus. Förskollärarnas personliga tyckande kan medföra en förförståelse som färgar 
av sig i förskolans verksamhet och därmed påverka bedrivandet av 
utomhuspedagogiken. Det synliggörs även i Ernst (2014) studie. En förskollärare 
berättade, “Jag är utomhus väldigt mycket, älskar att gå i skogen. Det är en jätteskön 
rekrytering. Tränar en del ute, cyklar, spelar golf. Är en gammal orienterare så i skogen 
återhämtar jag mig mycket i” (Viktoria). Förskollärarens känsla av att hon återhämtade 
sig i naturen kan stämma då vi drar paralleller till Szczepanski (2013) som skriver att 
naturen i sig har egenskaper att minska människans stressnivå. Att gå ut i naturen med 
barngruppen på förskolan kan också bidra till att barnen får möjlighet att känna ett lugn, 
vilket vi anser kan gynna deras lärande och utveckling. En av sex förskollärarna tänkte 
först och främst på skogen när hon fick höra begreppet utomhuspedagogik medan tre 
andra förskollärare lyfte att utomhuspedagogik kan vara mycket och att det är ett brett 
område. En förskollärare sa att,  
 

Utomhuspedagogik är ju så brett, du kan ju ha styrt, ostyrt, spontant och icke. 
Men det har blivit ett mer begrepp idag, utomhuspedagogiken. När jag 
började jobba så var det kanske inte det lika utbrett. Det har blivit, det finns 
mycket, väldigt mycket runt det (Elin). 
 

Vi tolkar att utomhuspedagogik inte enbart behöver handlar om skogen utan att det 
också kan vara andra platser utomhus där barn tillsammans med förskollärare, både i 
spontana och icke spontana aktiviteter, kan få utforska olika ämnen, material och 
redskap i olika miljöer vilket därmed kan leda till ett nytt lärande. Att barn får möjlighet 
till att uppleva olika platser utomhus kan medföra att de får uppleva olika fenomen i 
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dess naturliga miljö vilket kan ge barnen en helhet i deras lärande. Det är också något 
som även Szczepanski (2007) benämner. En fjärde förskollärare betonade i samband 
med begreppet utomhuspedagogik att det gav henne en positiv känsla och att barn har 
möjlighet till att lära mycket ute, både i skogen och på förskolegården. Tre av 
förskollärarna benämnde i samband med begreppet utomhuspedagogik att det som de 
gör inne ska också gå att göra ute och tvärtom. Det kan till exempel vara att ta med 
material från innemiljön till utemiljön, ta in naturmaterial eller ta ut pågående 
temaprojekt. Förskollärarnas upplevelser om utomhuspedagogik är olika vilket vi anser 
inte är en nackdel eftersom kollegor i ett arbetslaget kan komplettera varandra. Dock 
anser vi att det kan bli en större utmaning för förskollärarna inomhus att bedriva ett visst 
platsrelaterat lärande, till exempel att få uppleva ett träd i dess naturliga miljö.  
 
7.2 Bedrivandet av utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten 
 
Barns utomhusvistelse och möjlighet att få ta del av utomhuspedagogik på 
förskolegården varierade hos de intervjuade förskollärarna. Fyra av förskollärarna 
berättade att de oftast var ute både förmiddag och eftermiddag med barngruppen. De två 
andra förskollärare sa att de var ute med barngruppen minst en gång dagligen. Det som 
påverkade antalet tillfällen ute är enligt två av förskollärarna väderförhållandena. När 
förskollärarna och barngrupper är ute på förskolegården sker enligt fem av 
förskollärarna inte någon planerad aktivitet utan det är vid enstaka tillfällen till exempel 
då de ska ha en stor fest, fira förskolans dag eller har något springlopp tillsammans med 
hela förskolan. En förskollärare uttryckte att, “Det är lite olika. Oftast har vi inte 
planerade aktiviteter och så. Vi brukar alltid utgå ifrån barnens intresse just då när dom 
är ute” (Maria). Utifrån förskollärarnas svar ser vi att de planerade aktiviteter inte är ett 
stort inslag i den dagliga verksamheten ute på förskolegården. Vår tolkning är att 
förskollärarna ser förskolegården som en trygg plats för både de själva och barnen. Det 
är en miljö som barnen och förskollärarna dagligen vistas i och kan därmed kännas som 
en välbekant miljö, där inget överraskar dem. Det kan vara en plats som förskollärarna 
tänker inbjuder till olika sorters lekar och olika upptäckter för barnen på egen hand som 
också kan vara ett lärande i sig. Det här tolkar vi utifrån Deweys (2004) centrala tanke 
om dialektiken, att barn utvecklas och lär i samspel med omgivningen, vilket både kan 
var miljön och andra individer.  
 
Barns utomhusvistelse och möjlighet att få ta del av utomhuspedagogik utanför 
förskolegården varierar mellan förskolorna. Tre av de intervjuade förskollärarna 
berättade att de tillsammans med barnen går utanför förskolegården en gång i veckan. 
En av dessa sa att de till och med kan bli två gånger i veckan beroende på hur många de 
är i arbetslaget. De andra tre berättade att de går utanför förskolegården varannan vecka 
till en gång i månaden. Det vanligaste utflyktsmålet var skogen enligt fyra av de sex 
förskollärarna. Medan de andra två gick oftare till parker i stadsmiljöer eftersom de inte 
hade någon skog i närheten. Närliggande lekplatser var ett utflyktsmål som fyra av 
informanterna berättade. Alexandra som också ingick i de tre förskollärare som gick 
utanför förskolan varannan vecka till en gång i månaden sa, “Alltså det är nog inte så 
jätteofta. Det kan vi nog bli bättre på tror jag. En gång i månaden kanske. Men sen är 
det också lite tror jag man tänker vad har vi för syfte att gå utanför liksom” (Alexandra). 
Även Elin poängterade syftet med att gå ut, ”Tanken är att vi ska få en röd tråd”.  Dessa 
citat visar att förskollärarna strävar efter att ha ett syfte med utomhusaktiviteter, vilket 
Dewey (2004) benämner är viktigt. När förskollärarna har ett tydligt syfte med sina 
pedagogiska aktiviteter får barnen delta i en målinriktad verksamhet vilket ger dem 
möjlighet att utveckla en djupare kunskap. Att ha en röd tråd genom hela verksamheten 
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gynnar därför barns lärande och utveckling. Har förskollärarna inte någon röd tråd, med 
tydliga syften, utan bara låter barnen göra sker en utveckling enbart av en slump. I den 
målstyrda verksamheten ska barns intresse ligga som grund för planeringen vilket vi 
kan  dra paralleller till Deweys (Säljö 2015) tankar kring individualismen. Barn ska i 
utbildningen få möjlighet att utveckla kunskap kring det de själva möter i vardagen för 
att förstå poängen med lärandet. Se barn poängen med kunskapen kan deras intresse och 
nyfikenhet stärkas i verksamhetens innehåll.   
 
I bedrivandet av utomhuspedagogiken i den dagliga verksamheten pratade tre 
förskollärare om vikten att vara inspiratörer och förebilder bland barnen. Maria 
uttryckte att när barnen undersökte vatten utomhus på förskolegården, till exempel 
genom att hälla vatten från hink till hink, följde hon ofta upp det och introducerade 
andra aktiviteter med vatten som fokus för barnen. Det kunde exempelvis vara att 
förskolläraren hämtade penslar så att barnen fick måla på staket. Johanna berättade att 
det är bra att förskollärare fungerar som medhjälpare till barnen under vistelsen utomhus 
när det sker mer spontana aktiviteter, “Medhjälpare då också när de till exempel ser att 
barnen undersöker vattnet som rinner ner för stuprännan, att lärarna då erbjuder material 
som hinkar och spannar” (Johanna). Bland de intervjuade förskollärarna framkom det 
att det var viktigt att som förskollärare vara närvarande i barns utforskande och 
undersökande. Genom att vara en närvarande och inspirerande förskollärare, som för ett 
samtal med barnen i deras utforskande, tolkar vi kan leda till att barnen bli mer 
motiverade att fortsätta undersöka och utforska de fenomen de stöter på. Utifrån den 
pragmatiska kunskapssynen är språket tillsammans med det praktiska vi göra med 
händerna det mest betydelsefulla verktyget för att ett lärande ska kunna ske. Det 
benämns med inquiry (Säljö 2015). När barn stöter på ett problem i verksamheten kan 
experten, i vårt fall en förskollärare som är där och hjälper barnet genom problemet. 
Den här processen kan bidra till att barnet utveckla en ny fördjupad kunskap. Eftersom 
barnen här får lära sig i ett samspel med andra, både med andra barn och med en 
närvarande förskollärare, lär de sig regler som krävs i sociala sammanhang (Dewey 
2004). Barnen får möjlighet till att lära sig begrepp, för att kunna benämna sin omvärld. 
En närvarande förskolläraren, som ser att barnen skulle behöva hinkar och spannar i sitt 
utforskande, möjliggör att barn ytterligare får en förståelse att se olika sammanhang i 
olika situationer. Därmed kan vi dra en slutsats att om förskollärarna inte är närvarande, 
inte kan hjälpa till med att sätta ord på det barnen utforskar eller ge dem verktyg och 
material till det de undersöker, kan leda till att barn gå miste om ett fördjupande lärande 
 
7.3 Möjligheter med utomhuspedagogik 
 
Utomhus på både förskolegården och utanför förskolegården kan barn få möjlighet till 
att praktisk undersöka sin omvärld och därmed utveckla nya kunskaper samt förmågor. 
Det som framkom tydligast i vår empiri kring möjligheter för barns lärande med fokus 
på utomhuspedagogik var motorik och rörelse. En aspekt som gör det möjligt för barn 
att utveckla sin motorik är tillgången till de stora och obegränsade ytorna som finns 
utomhus. Fem av de sex förskollärarna uttryckte att stora ytor ger barnen förutsättningar 
att röra på sig. Barnen får också tillgång till varierad miljö utomhus som till exempel 
skogspartier, olika förskolegårdar och närliggande lekplatser. De här förskollärare 
benämnde att olika miljöer som skogen, förskolegården och närliggande lekplatser ger 
barnen möjlighet till att klättra på stenar och i träd, springa ner och upp för backar och 
kullar, gå balansgång, cykla, gräva i sandlådan, krypa och spela boll etcetera. Det ansåg 
förskollärarna kan vara bra för barns motoriska utveckling. Maria sa, “Barn kan springa, 
klättra, krypa och det är jättebra för deras motoriska utveckling” (Maria). Att barn får 
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möjlighet till varierande ytor att röra på sig, utmaningar för att träna sin balans etcetera 
tolkar vi som att utomhuspedagogiken kan erbjuda dem. Det kan vara ett viktigt inslag 
för deras utveckling och lärande det här är även något som Yilditim och Özyilmaz 
Akamca (2017) kom fram i sin studie. 
 
I miljöerna utomhus finns det också annat material än vad det gör inomhus, som till 
exempel pinnar, kottar, sand och stenar sa tre av förskollärarna. Det kan enligt 
Alexandra bidra till andra sorters lekar än de lekar som sker inomhus. En förskollärare 
uttryckte i samband med naturmaterialet att det materialet kan inbjuda barnen att 
använda sina fantasier mer, [...] “samla kottar i en gryta, till exempel koka mat, 
låtsasmat på spisen där ute. Det är mycket mer fantasi ute än inne” (Maria). I utemiljön 
kan det ske andra sorters lekar och det tolkar vi beror på materialet som erbjuds i 
utemiljön. Det materialet har inte något förutbestämt syfte till vad det ska användas till 
och ger därmed barnen möjlighet att själva fantisera om materialets 
användningsområde. Det såg även Engdahl (2014) i sin studie. Vår tolkning är att det 
förutsättningslösa materialet inte begränsar barnens tankar och fantasier som till 
exempel material som pennor, bilar och dockor kan göra. Barnen får själva studera 
materialens egenskaper för att se till vad det kan användas till i de pågående 
aktiviteterna. Vår slutsats är att det är viktigt som förskollärare att ge barnen tid till att 
undersöka och utforska materialens egenskaper eftersom det inte har ett förutbestämt 
användningsområde. Det krävs fantasier till vad en kotte kan användas till i leken. Eller 
om barnen har en spis framför sig som Maria berättade, barnen måste få tid till att hitta 
ett passande naturmaterial som kan fungera som mat. För att barn ska få en möjlighet att 
utveckla sina fantasier tolkar vi att förskolläraren inte ska ingripa för snabbt i 
situationen. Om förskolläraren gör det får barnen inget utrymme att själva fantisera om 
användningsområdet av materialet. En förskollärare som stöder barns kreativitet och 
lekar lyfter Kiewra och Veselack (2016) som en viktig aspekt i utomhusmiljöer. Att 
barn ges möjlighet att utveckla sina fantasier med ett förutsättningslöst material gynnar 
deras lärande eftersom de själva får med sin kreativitet  skapa ett syfte för materialet. 
Det är också ett lärande som kan hjälpa dem i framtiden när de stöter på problem i 
vardagen som de måste lösa. Barnen får genom utomhuspedagogik tillgång till verktyg 
som de får nytta av i samhället, vilket är av vikt för barnens lärande ur ett pragmatiskt 
perspektiv. Genom exemplen där barnen löser problem med hjälp av sina fantasier kan 
vi dra paralleller till begreppet inquiry (Lundgren 2017; Säljö 2015). De varierande 
miljöerna utomhus kan enligt tre av förskollärarna ge barnen olika sorters upplevelser 
och sinnliga erfarenheter, allt från att gå genom staden och känna dofter, till att få ta del 
av sagornas värld i en miljö som skapar spänning och känsla för innehållet i böcker. En 
förskollärare sa, 
 

Läser jag en bok inne som kanske handlar om troll eller något sånt. Bygger 
man upp det lite mysigt i skogen, vi sitter inne i en koja och läser om trollet 
så tror jag sagan blir mycket mer spännande och lite mer. Då får man kanske 
känslan, att ooh nu är vi inne i den mörka skogen där trollen kanske bo 
(Viktoria). 

 
Eftersom tre av förskollärarna benämnde att sinnliga upplevelser utomhus var en 
möjlighet med utomhuspedagogiken kan det ses som en positiv aspekt för barns lärande 
och utveckling. Som förskollärare är det därför viktigt att planera upp aktiviteter i olika 
utomhusmiljöer för att barnen ska få en möjlighet till att lära och upptäcka med flera av 
sina sinnen samtidigt. När olika sinnena aktiveras under olika aktiviteter kan det få barn 
att upprätthålla ett fokus samtidigt som ett nytt lärande kan ske. Enligt Szczepanski 
(2013) kan barn i sitt lärande i utomhusmiljön använda alla sina sinnen och därmed får 
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möjlighet till att lära med hela kroppen. Utomhusmiljön gör det också möjligt att dela 
upp barngruppen enligt fyra av sex förskollärare. Ett exempel som de gav var att en del 
kan gå på promenad och en del stannar på förskolegården, vilket kan bidra till att det bli 
en lugnare miljö i den dagliga verksamheten. Promenaderna och lekarna utomhus kunde 
enligt tre av förskollärarna bidrar till den sociala utvecklingen. En förskollärare 
uttryckte att barn på promenader bland annat får öva på det sociala,  
 

Det är många bitar som kommer in och även det här, man lär sig att gå två 
och två, att bara i den situationen i gången upp när man går tillsammans där 
sker det mycket inlärning, att man får hålla någon man inte brukar hålla i, att 
man får ta hänsyn [...] (Johanna). 

 
Vi tolkar ovanstående citat som att barn får möjlighet till att lära sig de sociala 
“reglerna” i samhället, vilket är en av Deweys tankar inom hans pedagogiska tänkande 
(2004). Barnen får på promenader exempelvis lära sig att ta hänsyn till sina kamrater. 
 Alexandra benämnde också att barn utomhus får möjlighet att leka med andra barn från 
andra avdelningar som de inte har möjlighet att leka med inomhus. Lisa betonade även 
den sociala utvecklingen hos barnen, då hon såg möjligheter med att det kunde ske olika 
samspel i sandlådan. Flera av förskollärarna såg möjligheter med att få in olika 
lärandesituationer i utomhuspedagogiken. Vi tolkar det som att det är vistelsen i miljön 
som är bidraget till bland annat den sociala utvecklingen hos barnen. Det är också något 
som Dewey (2004) lyfter i sina centrala tankar som en viktig aspekt för barns 
utveckling och lärande. Individen får möjlighet att lära i samspel med sin omvärld. När 
barn är utomhus på förskolan och få deltar i olika aktiviteter tolkar vi som ett tillfälle för 
barnen att lära i olika samspel med omvärlden. Med andra ord får barn som till exempel 
utforskar i sandlådan, som Lisa tar upp, möjligheter till att både praktiskt undersöka 
sanden samtidigt som de lär i samspel med omvärlden vilket kan vara den sociala 
kontexten med sina kamrater. Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) såg i sin studie att 
barn som fick delta i fler utomhusaktiviteter än sina kamrater förbättrade sina sociala 
och emotionella färdigheter. Utomhuspedagogik kan också enligt tre av förskollärarna 
ge barn möjlighet till ett lärande inom olika ämnen eller att praktiskt få utforska sin 
omvärld. Ämnena som framkommit bland förskollärarna är naturvetenskap, matematik, 
teknik samt en förståelse kring vår miljö. Elin uttryckte sig att det är viktigt att barnen 
ska få en kunskap kring vår miljö, “Få en känsla för hur man ska ta hand om sin natur, 
jag tror det är superviktigt, faktiskt. Och börja i tid, det är viktigt att plantera det redan 
hos barnen att man kan vara i skogen och ha det väldigt roligt liksom” (Elin). Utifrån 
citatet kan vi tolka att naturen och miljön kan vara ett viktigt inslag i 
utomhuspedagogiken. I undervisningen ute i naturen kan förskollärarna ge barnen en 
möjlighet till en förståelse för hur vi människor kan värna om miljön. Att människans 
agerande i samhället i sin tur påverkar naturen vi har runt omkring oss. Deweys 
grundtanke med pedagogik och utbildning är att ge barn grundläggande värden och 
verktyg för att kunna fungera och leva i ett samhälle (Dewey 2004). Det står även i 
förskolans läroplan (Skolverket 2016) att barn ska få en förutsättning till att utveckla sin 
förståelse för hur deras agerande i naturen och samhället kan påverka miljön runt 
omkring dem, “[...] Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp [...]” 
(Skolverket 2016, s. 7).  
 
Ett ämne som tre av förskollärarna benämnde i samband med utomhuspedagogiken var 
naturvetenskap. De berättade om när de tillsammans med barngruppen besökte ett 
specifikt träd för att se skillnader vid olika årstider, lyssnade på ljud som fågelläten, 
utforskade olika trädarter, besökte en stadsodling för att uppleva grönsakerna som växte 
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där samt uppleva djur i dess verkliga miljö. Viktoria sa, ”Att vi ser ekorren ute på 
riktigt. Det är ju häftigare än och ser den på bild på paddan. Så tror jag man, får man en 
levande bild av nåt så är det, kommer man säkert ihåg det mer” (Viktoria). Utifrån 
förskollärarens citat tolkar vi att när barn får uppleva och undersöka olika fenomen i 
deras naturliga miljö kan det ge dem ett fördjupande lärande. Till exempel att utforska 
olika sorters träd i en park kan leda till att barn utveckla en djupare kunskap om olika 
sorters trädslag. En slutsats vi dra i vår studie utifrån det här är att barns lärande i 
utomhuspedagogiken kan bidra till att få uppleva det studerade fenomenet i dess 
naturliga miljö, vilket kan ge barn en möjlighet till fördjupad kunskap om fenomenet. 
Det är också något som visas i Szczepanskis (2013) studie. Om förskolläraren skulle 
planera en aktivitet om trädslag inomhus hade barnen inte fått möjlighet att uppleva 
trädet i sin helhet. Utan endast kanske fått se olika delar av trädet som löv, bark, grenar 
och trädet på en bild. Detta ger inte barnen en möjlighet att uppleva trädet i dess 
naturliga miljö och därmed inga förutsättningar för en fördjupad kunskap. 
 
Två av förskollärare var också överens om att det var enkelt att få in matematik 
utomhus, de kunde jämföra sina längder med pinnar, leta efter geometriska former, 
undersöka höjd och bredd eller skriva siffror på marken. Tre av förskollärarna 
diskuterade vidare om hur de får in tekniken utomhus. Två förskollärare lyfte också 
fram att det är enkelt och bra att ta med sig lärplattan ut för att låta barnen fotografera 
det som fångar deras intresse och som förskollärarna sedan kan spinna vidare på och 
diskutera med dem efteråt. Ytterligare sa en annan förskollärare att sandlådan är en plats 
där barnen kan utforska teknik, där kan de till exempel utforska sanden genom att gräva. 
Ett annat fenomen som barn kan få ta del av genom utomhuspedagogiken är att testa 
sina hypoteser om något flyter eller sjunker. Elin berättade, “De har en ränna här 
utanför i parken, där har vi provat vad som flyter och vad som sjunker [...] att man har 
fått testa sin teori om det flyter eller sjunker eller inte” (Elin). Föregående citat visar på 
att rännan med vatten ute i parken är ett komplement till ett vattenkar som de kan ha 
inne på förskolan. Barn kan både i en ränna och i ett kar pröva sina hypoteser om något 
flyter eller sjunker. Att erbjuda barn olika sorters material och varierande platser kan 
gynna deras utveckling och lärande eftersom utforskandet då kan få en annan 
infallsvinkel. Det är något som även Szczepanski (2013) poängterade. Vi anser också att 
när barn ges möjlighet att få testa aktiviteten flyta och sjunka i parken finns där också 
annat för barnen att upptäcka. I utemiljöer får barn möjlighet att upptäcka nya fenomen 
som finns där framför dem, något som också Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) 
såg i sin studie. Visar barnen intresse för något annat fenomen i parken kan en 
närvarande förskollärare fånga upp det och spinna vidare på det tillsammans med 
barnen. Utflykterna utanför förskolegården ge barnen möjligheter till olika upplevelser, 
iakttagelser och till ett praktiskt undersökande som i sin tur kan leda till diskussioner i 
barngruppen tillsammans med förskollärarna. Både Elin och Maria sa att de tycker det 
händer mycket på en promenad till de planerade utflyktsmålen. Elin sa, “Det finns 
fantastiskt mycket man kan spinna vidare på en sådan grej”. Om diskussioner och ett 
lärande ska kunna ske dra vi slutsatsen att det krävs att förskollärarna är närvarande, 
som Kiewra och Veselack (2016) lyfte fram som en viktig aspekt i och med 
utomhusvistelsen. Ska barnen få möjlighet till ett lärande och utveckling genom 
diskussioner tillsammans med förskollärare, om det praktiska undersökandet eller om 
någon iakttagelse, måste förskollärarna vara närvarande i händelsen för att veta hur de 
ska bemöta barnen i diskussioner. Särskilt med yngre barnen då de inte har utvecklat 
sina språkliga förmågor. För barn som har det verbala språket, som själva kan förklara 
och berätta, gäller det även då att förskollärare är närvarande och intresserad för deras 
upptäckter. Dewey (Säljö 2015) poängtera också att språket är ett viktigt verktyg för att 
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kunna analysera och diskutera det praktiska görandet för att ett lärande ska ske. Det 
praktiska görandet som Dewey också benämner med begreppet learning-by-doing. 
Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) såg i sin studie att barns språkutveckling 
gynnades när de fick delta i utomhusaktiviteter. Diskussioner uppstår i 
utomhusaktiviteter för att barn ute upplever många olika fenomen, gör många olika 
upptäckter som de vill diskutera med andra, vilket kan gynna deras språkutveckling.   
 
Fotavtryck är också något som har fångat barnens intresse på promenader till skogen 
enligt Maria. Då har hon och barngruppen stannat upp och en diskussion uppstått kring 
vad det är som har gått där innan dem. Viktoria berättade att barnen på en promenad i 
skogen fått leta efter svampar. När de hade hittat svampar hade de ett samtal om vad det 
var för någon sorts svamp samt vad delarna på svampen hette. Om förskollärare inte vet 
vad det är de har upptäckt tillsammans med barnen berättade Johanna att en lärplatta 
kan vara ett bra verktyg för att ta reda på fakta utomhus. När förskollärare är ute på 
promenader tillsammans med barngruppen har barn också möjlighet att ta del av vilka 
trafikregler, hur de ska röra och förhålla sig i trafikmiljöer. Slutsatsen är att barn på 
promenader får möjligheten att iaktta och uppleva olika fenomen på dess naturliga plats, 
vilket i sin tur kan leda till att barnen utvecklar en djupare förståelse om olika fenomen. 
Det här styrker även Szczepanski (2013). Att barn på fenomenets naturliga plats kan 
titta, känna, lukta, diskutera samt få hjälp att sätta ord på fenomenet i sammanhanget 
anser vi gör att barn bli mer motiverade att vilja lära sig. De får också då en förståelse 
för fenomenet på en djupare nivå än om de endast hade fått den teoretiska biten. 
Förskollärare behöver ha en grundkunskap inom olika ämnen för att kunna möta 
barnens nyfikenhet och därmed en möjlighet till ett lärande. Ett hjälpmedel ute på plats, 
för att kunna möta barns frågor, kan vara en lärplatta där information om olika fenomen 
lätt kan sökas upp. En medtagen lärplatta ut kan ge barnen möjlighet att få sina frågor 
besvarade och därmed kan de få den teoretiska biten kopplat till fenomenet de har 
upptäckt. 
 
Förskolläraren Maria berättade att de hade ett tema utifrån barnens intresse som 
inkluderade bilar, bussar och tåg vilket gjorde att de besökte buss- och tågstationen. 
Besök på tågstationen gjorde även förskolläraren Elin med sin barngrupp. Barnen fick 
genom besöket uppleva bilar, bussar och tåg i dess naturliga miljö. Alexandra 
poängterade också att det är viktigt att integrera temat de arbetar med i verksamheten 
även med miljön ute på förskolegården. Hon berättade om deras temaarbete kring 
Frozen som är en film om vintern. Barnen fick i samband med temaarbetet gå ut och 
testa på att hacka is vilket bidrog till ett samtal om hur det är att vara ishackare precis 
som i filmen. Hon uttryckte att det kunde vara svårt att få med alla bitar från filmen i 
temat om de inte hade haft tillgång till utomhusmiljön. Två av förskollärarna lyfte 
temaarbete i samband med utomhuspedagogik och att det utgick från barnens intresse. 
Utifrån det tolkar vi att de barn som får medverka i sådan verksamhet får möjlighet till 
ett fördjupande lärande eftersom det är något som intresserar dem från början. Det är 
något de själva vill utforska och undersöka mer. Det är också något som är centralt för 
Dewey (2004). Att barnen också fick uppleva bilar och bussar i dess naturliga miljö, 
vilket är fenomen som de själva möter i sin vardag i samhället, blir ett lärande i skolan 
som barnen kan koppla till sin livsvärld. Det är också något som Dewey (Säljö 2015) 
poängtera att de ska få möjlighet att göra. Barn måste själva se och förstå poängen med 
den nya kunskapen för ett fördjupande lärande ska kunna ske. Vi tänker att om 
förskollärare utgår ifrån det barnen visar intresse för i verksamheten kan det ses som om 
förskollärare utgår från det som barnen själva möter i vardagen.  
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7.4 Begränsningar med utomhuspedagogik 
 
Den begränsningen som benämndes flest gånger under intervjuerna var vädret. Fem av 
förskollärarna svarade att det var snön, kylan och halkan som påverkade att de valde att 
inte gå ut. Viktoria uttryckte att det ofta var vädret som de hade emot sig om de hade 
planerat något specifikt, och att då materialet som skulle användas utomhus inte tålde 
regn eller hagel. Ett sådant material skulle till exempel kunna vara ritpapper. Tre 
förskollärare kom också in på skaderiskerna som finns när de är ute med barnen. 
Johanna berättade att de är lite restriktiva när det handlar om när barn springa runt med 
pinnar i händerna och Viktoria tänker på skaderisken när barnen klättrar högt upp i träd. 
Viktoria sa, “På gården vet jag vilka faror som kan lura om man säger så, mycket vet 
man ju, men kommer man ut utanför staketet så är det ju mer saker som kan popa up 
som man inte har tänkt på” (Viktoria). En annan förskollärare sa också, “Snöiga och 
slaskiga dagar då vi inte är ute på grund av skaderisk med isgata” (Johanna). De kalla 
månaderna med kyla och snö är en återkommande aspekt förskollärare lyfter fram i 
samband med tiden för utevistelse, både i vår studie och i den tidigare forskningen 
(Ernst 2014). Där ser vi ett tydligt samband mellan vår studie och den tidigare 
forskningen, att kylan påverkar tiden för utevistelsen. Förskollärare i vår studie lyfte 
bland annat fram skaderisker i samband med de kalla väderförhållanden. Medan den 
tidigare forskningen synliggjorde att det var på- och avklädning som var ett hinder i 
samband med de kalla årstiderna i bedrivandet av utomhuspedagogiken (Hatcher & 
Squibb 2010). Det är möjligt att våra informanter inte såg några hinder med den dagliga 
på- och avklädningen utan att det var andra aspekter som hamnade mer i fokus, som till 
exempel skaderisken de lyfte fram. Ett annat hinder som visades i den tidigare 
forskningen och som förskollärarna i vår studie inte benämnde var att barn ofta saknade 
anpassade kläder för olika väder (Ernst 2014). Ingen av förskollärarna tog upp denna 
aspekt, vilket kan bero på olika faktorer. En faktor kan vara att alla barnen på 
förskolorna hade kläder som är anpassade för olika väder, en annan faktor kan vara att 
förskollärarna vid intervjutillfället inte tänkte på att barns kläder kunde vara en 
begränsning.  
 
En återkommande begränsning var också personaltätheten, fyra av sex förskollärarna 
svarade att mycket handlade om hur många de var i personalgruppen och om de då 
valde att gå ut eller inte. Alexandra sa, “Om någon pedagog är sjuk är det svårt att dela 
upp barngruppen och därmed kunna gå ut” (Alexandra). En slutsats i studien är att 
förskollärarna ansåg att olika säkerhetsaspekter kan vara en begränsning i samband med 
utomhuspedagogiken, som vi diskuterade i föregående stycke. Förskollärarna vill att det 
ska vara säkert och tryggt för barnen när de vistas ute, både på och utanför 
förskolegården. Aspekter som de lyfte fram var trafiken och de fria ytorna barnen fick 
möjlighet att röra sig på i samband med utomhusvistelsen. Finns det då inte tillräckligt 
med personal, som den tidigare forskningen (Ernst 2014; Kos & Jerman 2014) visade 
kunde ge extra tillsyn, kan det bli ett osäkert tillfälle för både personal och barn. Om fler 
förskollärare närvarar i bedrivandet av utomhuspedagogiken blir det fler ögon som kan 
ha koll på faror som lurar i utemiljön. Fyra av förskollärarna poängterade också de yttre 
momenten som kan distrahera och fånga barnens intresse från de planerade aktiviteterna 
utomhus, som till exempel förbipasserande bilar, andra människor eller ljud. Viktoria 
uttryckte att,  

Visar jag en kotte så finns det liksom mycket annat runt omkring att titta på 
än om man sitter inne i lekhallen där vi inte ha så mycket saker. Man får nog 
vara mer på alerten om man ska ha samling ute och tänka att man inte ha så 
långa. Dom är så ivriga ute och vill göra så mycket saker (Viktoria). 
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De yttre momenten som finns i samband med utomhuspedagogiken kan distrahera och 
fånga barnens intresse från det förskollärarna vill delge barnen i utomhuspedagogiken. 
Det är något som inte stämmer överens med all den tidigare forskningen visade. Lärarna 
i Szczepanskis studie (2013) sa att de upplevde att barn höll fokus över en längre tid i 
samband med utomhusvistelsen än vad de gjorde inomhus. Medan Kroeker (2017) tar 
upp att barn utomhus har en större yta att röra sig på och därmed svårare att koncentrera 
sig på en enskild uppgift. En slutsats är att det bero på vilken barngrupp förskollärarna 
har och hur intressant förskollärarna har planerat det som de vill delge barnen i 
aktiviteterna utomhus. Ska förskollärarna kunna upprätthålla barnens fokus när det finns 
yttre moment som kan distrahera måste aktiviteterna utgå från det barnen visat intresse 
för och göras intressanta och spännande. Vilket också är något Dewey lyfter  fram i 
samband med individualismen (Säljö 2015).  En annan aspekt som framkom hos tre av 
de sex förskollärarna var att utbildning kunde vara en begränsning. Elin kände att 
utomhuspedagogik var ett stort ämne och att det krävdes påläsning för att kunna utföra 
den pedagogiken. De övriga två förskollärarna påpekade att kompetens krävdes för att 
kunna motivera vårdnadshavarna om varför de är ute. Johanna förklarade det så här, 

Föräldrarna kanske säger; har ni bara varit ute nu? Men har du då en 
pedagogisk utbildning kan man svara, nej vi har lärt oss om relationer mot 
varandra, vi fick in det sociala samspelet i leken, det har hänt väldigt många 
inlärningssituationer här för ditt barn. Man kan berätta och motivera det om 
man nu har föräldrar som tycker att är det bara barnpassning ute, Kalle har 
faktiskt lärt sig här att komma in i leken och det sociala (Johanna).  

Vi tolkar utifrån det här att utomhuspedagogik är ett ämne som kräver kompetens och 
utbildning, både för att kunna bedriva det, för att kunna motivera vårdnadshavarna och 
för att barn ska få möjlighet till en fördjupad kunskap. Dewey (2004) poängtera också 
att om barnen ska få möjlighet till en djupare utveckling av kunskap måste 
verksamheten innehålla målinriktade aktiviteter. Även den tidigare forskningen (Ernst 
2014) visade att det som påverkade bedrivandet av utomhuspedagogiken var 
förskollärarnas tidigare erfarenheter, vilket vi tolkar kan ha ett samband med utbildning. 
Vi drar också en slutsats att förskollärare behöver kompetens inom alla ämnesområden 
som ska undervisas i förskolan, både i undervisningen inomhus och utomhus, för att det 
inte ska bli en begränsning för barns möjlighet till ett lärande.   

Ytterligare en aspekt som lyftes fram som en begränsning av tre förskollärare var 
terrängen och miljön i naturen. Förskolläraren Lisa berättade att när hon tillsammans 
med barngruppen gick till en sjö kände hon att det blev en osäker plats för henne och 
barnen. Elin hade upplevt att hennes val av plats för plockning av vitsipporna blev helt 
fel då barnen snubblade och ramlade hela tiden i den branta och ojämna terrängen. 
Johanna sa att det gäller att planera sin rutt till skogen så att marken inte är för snårig 
för de yngre barnen. Fyra av förskollärarna tyckte också att åldern på barngruppen kan 
vara en begränsning för bedrivandet av utomhuspedagogiken. Det innefattade allt från 
att det var enklare att samtala med äldre barn ute till att de yngre barnen inte har 
utvecklat de inre ramarna om var de får vara. Lisa poängterade att för stora ytor gör att 
barnen springer iväg. Hon sa, “Små barn springer iväg, det blir inga ramar för dom. Ju 
äldre barnen blir ju längre kan man gå och lättare blir det också” (Lisa). Okänd terräng 
och osäker miljö är aspekter som vi kan se påverka barns möjligheter till lärande och 
utveckling utanför förskolegården. Om majoriteten i barngruppen är i de yngre åldrarna 
kan även detta påverka. Vi drar en slutsats att förskollärare som har fler yngre barn i 
barngruppen har det svårare att komma iväg till platser med okänd terräng. Det för att 
yngre barn inte har utvecklat den motoriska färdigheten som krävs i terrängen eller för 
att de i terrängen inte får några ramar att förhålla sig till. Engdahl (2014) skriver att 
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utomhusvistelsen inte alltid behövde ha en positiv bemärkelse. Utan den kan även få 
förskollärare att känna sig oroliga kring barns säkerhet, vilket vi tolkar är det 
förskollärare Lisa syftar på då hon säger små barn springer iväg, att det inte blir några 
ramar för dem.  

En annan begränsning som två av förskollärarna lyfte fram var avståndet till exempelvis 
skogen. Maria benämnde att hon tillsammans med barngruppen inte går så ofta till 
skogen eftersom skogen ligger långt bort från förskolan. Lisa uttryckte att hon som 
förskollärare får tänka i nya banor eftersom det inte finns en skog i närheten. Två av de 
intervjuade förskollärarna uttryckte att trafiken var en begränsning för 
utomhuspedagogiken. Maria betonade att det är många bilar i rörelse när de ska gå till 
skogen med barngruppen. Lisa berättade att det var mycket trafik runt omkring 
förskolegården, till exempel att många bussar och utryckningsfordon kör förbi. “Jag har 
aldrig hört ambulansen och polisen så mycket som jag har gjort den här terminen” 
(Lisa). Vi kan utifrån förskollärarnas svar se att det finns en koppling mellan avstånd, 
trafik och bedrivandet av utomhuspedagogik i naturliga utomhusmiljöer. Att behöva 
korsa eller gå längsmed en trafikerad väg tillsammans med barngruppen kan vara en 
stor utmaning för förskollärare. Och om utflyktsmålet, som exempelvis skogen eller en 
lekplats, ligger långt bort från förskolan kanske förskollärare inte väljer att gå iväg med 
barngruppen utan stannar på förskolegården. Sambandet framkom även i Kos och 
Jermans (2014) studie som visade att trafiksäkerhet och avståndet till de naturliga 
utomhusmiljöerna påverkade användandet av de här miljöerna. Alla begränsningarna 
för utomhuspedagogiken kan få en viss påverkan för barns möjlighet till ett 
platsrelaterat lärande och utveckling då det enligt pragmatismen och begreppet learning-
by-doing måste ske ett växelspel mellan det praktiskt görande och den bokliga 
bildningen för att ett lärande ska kunna ske (Säljö 2015). Växelspelet kan också ske 
inne i den dagliga verksamheten på förskolan. Dewey (2004) benämner att barn 
utvecklas och lär genom ett samspel med omvärlden, en dialektisk process. Det är i 
samspelet som barn bland annat lär sig sociala regler, vad som krävs för att leva i ett 
samhälle samt utveckla en förståelse för olika sammanhang. Därmed drar vi slutsatsen 
att barn måste få tillfällen att lära och utvecklas både i sin omgivning inne och sin 
omvärld ute. Inne på förskolan kan det vara svårt för barnen att uppleva en ekorre i dess 
naturliga miljö medan ute kan vara svårt för barnen att få utforska och undersöka ett 
element. 
 

7.5 Återkoppling och reflektion efter utomhusaktiviteter  
 
Samtliga förskollärare var överens om att i samband med utomhuspedagogiken är det 
viktigt att reflektera efter aktiviteterna tillsammans med barnen för barns utveckling och 
lärande. Fyra av de sex förskollärarna uttryckte dock att det är något de kan bli bättre 
på. Tre av förskollärarna ansåg att reflektion tillsammans med barnen ger en 
återkoppling på vad de har fått upptäcka och utforska samt en möjlighet till inflytande 
och delaktighet i verksamheten. En förskollärare sa, [...] “barnen ska påverka sin 
lärandeutveckling och lärande” (Maria). Eftersom samtliga förskollärarna var överens 
om att det var viktigt i samband med utomhuspedagogik att reflektera tillsammans med 
barnen, för deras utveckling och lärande, blir det tydligt att reflektion och återkoppling 
är betydelsefullt. Det kan också sättas i relation till pragmatismen som påpekar att 
individen måste i det praktiska görandet få utrymme att bearbeta och reflektera kring 
sina tidigare erfarenheter, både med sig själv eller tillsammans med andra, för att ett 
lärande ska ske (Säljö 2015). I samband med det praktiska görandet är det då viktigt att 
en förskollärare finns tillgänglig för reflektion tillsammans med barnet. Genom 
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reflektioner får barn möjlighet att utifrån sin tidigare kunskap möta nya erfarenheter 
som leder till ny kunskap. Viktoria poängtera också att en återkoppling ger barnen 
möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. Utifrån det svaret, att en återkoppling även 
ger barnen möjlighet att utveckla sina språkliga förmågor, påvisar ytterligare hur viktigt 
det är att ha återkoppling tillsammans med barnen. Pragmatismen lyfter vikten av att 
språket måste finnas där, tillsammans med det praktiskt görande, för att ett lärande ska 
kunna ske (Säljö 2015). Barn måste få möjlighet att utveckla sina språkliga förmågor 
och sitt ordförråd för att kunna sätta ord på det som de praktiskt undersöker med sina 
händer. Barns utveckling av ord och begrepp kan utvecklas under en återkoppling kring 
det praktiska görandet som skett i en aktivitet utomhus.  
 
Alexandra beskrev också att återkopplingen ger de barn som inte varit med eller de barn 
som varit lite okoncentrerade under aktiviteten en möjlighet att bli delaktiga i det som 
har skett. Två av förskollärarna sa också att en återkoppling måste vara i nära anslutning 
till aktiviteterna. Johanna sa, “För går det några dagar så är det lätt att man glömmer 
bort som barn, upptäcker man. Det får inte gå för lång tid om man ska utvärdera och 
analysera med barnen” (Johanna). En slutsats kan vara att om förskollärarna inte gör en 
återkoppling eller reflektera tillsammans med barnen i anslutning till aktiviteterna blir 
det svårt för barnen att utveckla ett lärande eftersom det kan vara svårt att minnas vad 
som har undersökts. Under reflektionerna ställs enligt tre förskollärare frågorna, vad var 
det vi gjorde här och vad ser ni här? Alexandra poängterade att reflektion ger barnen 
möjlighet till att kunna styra hur de ska gå vidare med projektet. Det anser vi ger barnen 
inflytande och därmed kan de bli delaktiga i sitt lärande. Enligt pragmatismen ska 
skolan vila på demokratiska grunder, vilket innebär att barn ska få vara delaktiga och ha 
ett inflytande i verksamheten och dess innehåll (Säljö 2015).  
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8 Diskussion  
 
I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat och analys utifrån studiens syfte och 
frågeställningar under rubriken resultatdiskussion. Därefter följer en metodkritik, 
resultatets professionskonsekvenser och slutligen ett förslag på framtida 
forskningsområde.  
 
8.1 Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med studien var att synliggöra förskollärares upplevelser av barns lärande och 
utveckling med fokus på utomhuspedagogik, både på och utanför förskolegården. Vi 
anser att vårt syfte och frågeställningar har blivit besvarade med hjälp av våra sex 
informanternas medverkande. Vi har genom en sammanställning av intervjuerna 
synliggjort informanternas upplevelser och genom en analys har teman i deras svar 
identifieras. Något som kan ha påverkat resultatet är att samtliga informanter uttryckte 
att de tyckte om att vara utomhus på sin fritid. Om informanterna hade haft en annan 
inställning till att vara ute kunde resultatet blivit annorlunda. Thulin (2015) påpekar att 
förskollärarnas tankar och inställning kring olika områden kan påverka barns möjlighet 
till ett lärande. Det handlar om vilken inställning förskollärare har till sitt uppdrag som 
möjliggör vad som åstadkoms inom verksamheten. Det är inget specifikt för 
utomhuspedagogiken utan gäller för all pedagogik som bedrivs i förskolan. Brinner en 
förskollärare för ett specifikt ämne kanske den förskollärare ta mer ansvar för att 
undervisa det ämnet. Inställningarna förskollärare har om utomhuspedagogik kan därför 
vara en mer betydande aspekt för bedrivandet av den pedagogiken än förskolans 
geografiska plats. Att en förskola ligger ute på landet, omgiven av varierande 
naturområden, behöver inte innebära att förskollärarna bedriver mer utomhuspedagogik 
där än vad förskollärarna på en förskola i en stadsmiljö gör. Utan det handlar om 
inställningen förskollärare har för pedagogiken. Informanternas utbildning och 
kompetens i utomhuspedagogik kan också påverkat resultatet. Samtliga informanter 
kände sig trygga med att bedriva utomhuspedagogik men några tyckte att 
vidareutbildning hade gett dem bättre förutsättningar för bedrivandet av den sortens 
pedagogik. Kompetensutveckling för förskollärarna är något som vi anser är viktigt, 
både för verksamhetens och barns utveckling, och det är något som innefattar allt inom 
det pedagogiska arbetet.  
 
I resultat synliggjordes vilka möjligheter och begränsningar det kan finns med 
utomhuspedagogik för barns lärande och utveckling. Resultat visade att majoriteten av 
våra informanter tog upp liknande möjligheter och begränsningar. Det kan bero på att 
informanternas förskolor hade liknande möjligheter att erbjuda barnen en varierad 
utemiljö. Fyra av informanterna arbetade på förskolor som låg nära skogen medan två 
arbetade i verksamheter som låg närmare parker. I resultat framkom det att 
informanterna vistades i olika utomhusmiljöer tillsammans med barngruppen på grund 
av att de hade varierande syften med utomhuspedagogiken. Syftena var bland annat att 
informanterna skulle arbeta tematiskt med hjälp av utemiljön, erbjuda barnen variation 
av material eller gå på utflykter för att barnen skulle få uppleva och upptäcka närmiljön 
utanför förskolegården. Det som dock påverkade utomhuspedagogiken och vistelsen i 
de varierande miljöerna utomhus var ålder på barngruppen, avstånden, säkerheten samt 
årstiderna. De informanter som tog upp åldern som en begränsning kan ha påverkats av 
att de informanterna arbetade med yngre barngrupper. Informanterna som uppfattade 
avståndet som en begränsande aspekt kan avståndet till skogen eller andra närliggande 
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miljöer ha påverkat. När informanterna tog upp säkerheten som en begränsad aspekt kan 
det berott på att de tillsammans med barngruppen kan ha behövt korsa en trafikerad väg, 
eller att de inte var tillräckligt med personal, när de skulle gå ut. Om förskollärarna hade 
haft andra förutsättningar, att de till exempel hade haft en äldre barngrupp, haft mer 
personal eller inte behövt korsa en trafikerad väg, hade vårt resultat troligtvis blivit 
annorlunda.  
 
Den mest betydelsefulla aspekten som framkom i resultatet, för att ett barn ska lära och 
utvecklas i utomhuspedagogik, var enligt informanterna att reflektera och återkoppla 
tillsammans med barnen efter upptäckterna utomhus. Reflektionstiden är en väsentlig 
del i barns lärande och utveckling både i pedagogiken utomhus och inomhus. Reflektion 
och återkoppling visade sig vara en viktig aspekt i informanternas verksamheter 
eftersom fyra av dem också påpekade att det var något de kunde bli bättre på. Det är av 
vikt att förskollärare är närvarande och en medforskare i barnens upptäckter för att en 
reflektion ska kunna bidra till en djupare förståelse kring upptäckten (Elfström 2008). 
Det kan dock vara en stor utmaning som förskollärare att vara närvarande i alla barns 
upptäckter utomhus eftersom det kan vara många barn i barngrupperna samt att det ute 
finns stora ytor att röra sig på. En medvetenhet hos förskollärarna om vikten av 
reflektion och återkoppling för barns lärande anser vi är ett steg till att bli en god 
medforskare som också ger barnen utrymme för reflektion. En medvetenhet kan även 
leda till att arbetslaget planera upp och strukturera om arbetet på ett annat sätt i 
verksamheten. En annan betydelsefull aspekt som informanterna betonade var att 
utomhuspedagogik gav dem en möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Informanterna 
såg potential att få in både matematik, teknik och naturvetenskap samt tillfällen för barn 
att öva på sina sociala och emotionella färdigheter. Utomhuspedagogiken kan ge 
tillfällen att arbeta ämnesövergripande i verksamheten skriver även Brügge och 
Szczepanski (2007). Vi upplevde också att några av våra informanter såg 
utomhuspedagogik som ett verktyg för att få verksamheten att följa en röd tråd och att 
kunna uppnå en del av läroplansmålen. Till exempel läroplansmålet,  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 
naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 
samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Skolverket 2016, s. 
10). 
  

Att arbeta ämnesövergripande och med det här läroplansmålet är något som 
förskollärarna även skulle kunna göra inomhus. Men för att barn ska få en djupare 
förståelse för fenomen, fenomen som har sin naturliga miljö utomhus, krävs det enligt 
Szczepanski (2007) att barn får möjlighet att uppleva och erfara dem i dess naturliga 
miljö. Dock finns det även begränsningar med utomhuspedagogik. Våra informanter 
betonade bland annat att barns åldrar, avstånd, årstid och personaltäthet kunde vara 
begränsningar i bedrivandet av den sortens pedagogik. För att gå iväg med en barngrupp 
i de yngre åldrarna till skogen, som ligger en bit bort från förskolan, under 
vinterhalvåret kan vara en stor utmaning för förskollärare. Terrängen kanske är ojämn 
och hal, barnen kanske fryser, då måste förskolläraren se till barnets bästa och gå 
tillbaka till förskolan och styra upp aktiviteten på bästa sätt inomhus. Varierade miljöer 
och stora ytor kan påverka barns motoriska utveckling positivt men kan också vara en 
begränsning då terrängen kan vara svår för olika individer. Enligt Engdahl (2014) har 
stora förskolegårdar och utomhusvistelser inte alltid en positiv bemärkelse. Därmed 
anser vi att en varierad miljö kan vara svår att orientera sig i för yngre barn och en 
obegränsad yta kan vara svår att förhålla sig till då det inte finns några tydliga 
avgränsningar. En förskolegård har ett staket som tydligt visar avgränsningarna vilket 
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inte en skog eller park har. Om ett arbetslag på en förskola inte är tillräckligt med 
personal kan också en varierad miljö och stora ytor utomhus kännas skrämmande. Det 
kan leda till att de då inte väljer att planera upp några aktiviteter utomhus eftersom allt 
fokus då går att hålla reda på att inga barn utsätts för faror. Det här anser vi kan omfatta 
både på och utanför förskolegården. Ett barn som klättrar upp i en klätterställning på 
förskolegården kan vara lika oroande för förskollärare som att ett barn springer nära en 
väg. Att det krävs tillräckligt med personal för att förskollärarna ska känna att 
utomhusvistelsen blir säker för barnen tar även Ernst (2014) upp som en 
säkerhetsaspekt. Ytterligare en väsentlig aspekt som framkom i vårt resultat var att 
informanterna upplevde att det var svårare att fånga barnens fokus i aktiviteter utomhus 
än inomhus. I utemiljöer fanns det yttre moment, som exempelvis människor och bilar 
som passerade, som kunde distrahera barnen i aktiviteterna. De yttre momenten 
utomhus kan leda till att förskollärare väljer att styra upp aktiviteter inomhus istället 
eftersom där finns det inget som kan överraska och störa barnens koncentration. Vissa 
ämnesområden är mest lämpligt att ha som aktivitet inomhus medan andra 
ämnesområden kanske lämpar sig bäst att ha ute. Aktiviteter inomhus och utomhus 
behöver komplettera varandra för att barn ska få möjlighet att lära på bästa sätt. 
Inomhus kan det vara enklare för förskolläraren att introducera barn kring ett ämne, 
eftersom det då inte finns några yttre moment som kan störa. Miljön utomhus erbjuder 
däremot ett platsrelaterat lärande där barn kan upptäcka fenomen som har sin naturliga 
plats utomhus. När barn får möjlighet till ett platsrelaterat lärande ges en möjlighet till 
en djupare förståelse (Brügge & Szczepanski 2007). En slutsats är att det är bra för 
barns lärande och utveckling att få delta i ett växelspel mellan det teoretiska, i lugnare 
miljöer, och ett platsrelaterat lärande. I lärandet är det också viktigt att barn får 
möjlighet att få uppleva med alla sina sinnen. Enligt Dahlgren (2007) kan individer 
genom utomhuspedagogiken lära sig i helheter, då flera sinnen kan vara aktiva 
samtidigt, och det anser vi kan gynna barns lärande och utveckling. 
 
8.2 Metodkritik 
 
Vi valde att göra en kvalitativ studie där sex förskollärare intervjuades för att undersöka 
vårt syfte och våra frågeställningar. Intervju var ett lämpligt metodval eftersom vi ville 
synliggöra förskollärares upplevelser av barns lärande och utveckling genom 
utomhuspedagogik samt vilka möjligheter och begränsningar det finns med den 
pedagogiken. Genom intervjuer kunde informanterna gå in mer djupgående och på ett 
berättande sätt beskriva sina erfarenheter och tankar kring det berörda ämnet. Om vi 
istället hade valt att skicka ut enkäter till förskollärare hade studiens resultat blivit 
annorlunda. Genom enkäter kan forskare undersöka en kvantitet men det är svårare att 
få en djupgående återspegling av det berörda ämnet. Vid intervjuerna medverkade också 
bara en av oss för att det skulle bli ett avslappnat möte för förskollärarna. Om vi båda 
två hade medverkat kanske mötet hade blivit något obehagligare för förskolläraren, men 
för oss som intervjuade hade det kanske känts tryggare. Vi valde personliga intervjuer 
och inte gruppintervju då vi inte ville att informanterna skulle påverka varandras svar 
och styra hur deras föreställningar kom till uttryck. Däremot hade en gruppintervju 
kunnat bidra till att informanterna tillsammans kommit på fler aspekter kring barns 
lärande och utveckling med fokus på utomhuspedagogik. Dock kan det i en 
gruppintervju bli svårare för forskaren att lokalisera vem det är som säger vad när 
svaren ska transkriberas ordagrant (Denscombe 2016). Eftersom vi inte var vana med att 
genomföra kvalitativa studier såg vi det som en för stor utmaning och därför föll också 
valet på personliga intervjuer. Inför intervjuerna förde vi en diskussion om frågorna 
skulle skickas ut i förväg till informanterna. Då skulle informanterna kunna förbereda 
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sig för ämnet, men det hade samtidigt kunnat påverka förskollärarnas svar under 
intervju.  
 
Vid urvalet blev två av våra sex informanter förskollärare från våra praktikplatser på 
grund av studiens tidsram på tio veckor. Den relationen vi hade till dessa förskollärare 
kan ha påverkat känslan som uppstod under intervjun. Under praktiken har vi kunnat 
diskuterat olika aspekter i verksamheten fritt med dem, men under intervjun fick vi inte 
lägga in några kommentarer utan vi fick lyssna för att inte påverka och färga deras svar. 
Det kändes stelt och intervjun blev mer likt ett förhör jämförelsevis med de andra 
genomförda intervjuerna vilket kan ha påverkat resultatet. Vid urvalet gjordes inte 
någon specifik begränsning på åldersgruppen som informanterna arbetade med. Om vi 
hade begränsat urvalet till förskollärare som enbart arbetade med äldre barn kan 
resultatet blivit annorlunda. För de yngre åldrarna var en aspekt som några av 
informanterna lyfte som en begränsning för bedrivandet av utomhuspedagogiken. 
Studiens överförbarhet till liknande kontexter hade kunnat öka om fler informanter hade 
deltagit. Men vi anser att vårt resultat visar överskådligt och generellt vilka upplevelser 
förskollärare kan ha i liknande kontexter. Under hela studiens process har vi försökt 
hålla oss neutrala till studiens berörda ämne. Dock finns det mycket litteratur och 
tidigare forskning som påvisa hur bra utomhuspedagogik i olika miljöer är för barns 
lärande och utveckling. Därmed har det varit svårt att hitta tidigare forskning som visat 
begränsningar med utomhuspedagogik. Även att det finns mycket forskning som visar 
det positiva med utomhuspedagogik var vi tvungna att hålla oss kritiska till den. 
 
8.3 Professionskonsekvenser och framtida forskningsområde 
 
En konsekvens vårt resultat kan få för professionen är att möjligheter och begränsningar 
med utomhuspedagogik synliggörs. Därmed kan förskollärarna bli medvetna om vilka 
möjligheter och hinder det finns med utomhuspedagogik för barns lärande och 
utveckling. Att synliggöra möjligheter kan leda till att förskollärare få tips och idéer på 
hur barn kan lära och utvecklas i den miljön genom utomhuspedagogiken. Men de kan 
också se vilka hinder som finns genom resultatet och därmed bli medvetna om vilka 
faror och säkerhetsaspekter det finns med att bedriva utomhuspedagogik tillsammans 
med barn. Studiens resultat kan bli ett underlag för reflektioner i arbetslag vilket kan 
leda till en utveckling av verksamheten. Utomhuspedagogik kan vara bra för en del 
individer men mindre bra för andra. Alla är olika och lär på olika sätt. Därför är det 
viktigt att förskollärare reflektera över hur verksamheten planeras upp så att den 
anpassas efter barngruppen. I förskolans läroplan (Skolverket 2016) står det inte hur det 
pedagogiska arbetet utomhus ska planeras eller hur det ska fördelas mellan naturliga 
miljöer och planerade miljöer. Därmed finns det inga rätt eller fel hur bedrivandet av 
utomhuspedagogiken ska ske, utan det är arbetslaget som får hitta metoder som är 
lämpligast för dem och barngrupp vid tillfällena. Kunskapsbidraget ovan är naturligtvis 
inte komplett. Det skulle vara intressant för en framtida forskning att närma sig barnens 
perspektiv kring utomhuspedagogiken. Genom att observera barnen samt intervjua dem 
skulle en forskare kunna ta reda på vad de tänker kring lärandet ute och vad miljön 
utomhus kan erbjuda för upptäckter. Vilken miljö tycker de är mest intressant att få 
upptäcka och utforska i? Ger de olika miljöerna olika förutsättningar för ett utforskande 
och att de därmed måste komplettera varandra i verksamheten? Ytterligare ett framtida 
forskningsområde hade kunnat vara att undersöka de förskolorna med en ur- och 
skurprofil och jämföra dem med andra förskolor. Se om det är något som skiljer sig med 
fokus på utomhuspedagogiken.  
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Bilagor 
 
Bilaga A  
 
Informationsbrev  
 
Hej!  

Vi heter Hannah Lundqvist och Annie Persson och är två förskollärarstudenter från 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om att 
synliggöra förskollärares upplevelser av spontana och planerade lärtillfällen med barn i 
utemiljöer och vilken betydelse de här lärtillfällena har för barns lärande och utveckling. 
Vi tycker att utomhuspedagogiken är ett intressant ämne och betydelsefullt för barns 
lärande, utveckling och hälsa.  

Vi vill göra en kvalitativ undersökning och intervjua förskollärare som jobbar på 
förskolor i stadens centrum. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att 
ske på arbetstid vilket innebär att de behöver gå ifrån barngruppen. Examensarbetet 
utgår från de etiska forskningsprinciperna vilket innebär att deltagandet är frivilligt och 
varken förskola eller förskollärare kommer kunna identifieras i studiens resultat. Innan 
intervjun kommer förskollärarna också informeras om undersökningens syfte och 
informeras om att de har rätt att avbryta sin medverkan under arbetets gång.  

Eftersom intervjuerna kommer att ske på arbetstid vill vi ha ett godkännande av dig som 
förskolechef. Intervjuerna behöver vara genomförda till vecka 39.  

Vet du också någon förskollärare redan nu som skulle vara intresserad av att medverka i 
vår studie får du gärna föreslå någon som vi kan ta kontakt med.   

Med vänliga hälsningar 

Annie Persson och Hannah Lundqvist  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B 
 
Missivbrev  

Hej! 
Vi heter Hannah Lundqvist och Annie Persson och är två förskollärarstudenter från 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om att 
synliggöra förskollärares upplevelser av spontana och planerade lärtillfällen med barn i 
utemiljöer och vilken betydelse de här lärtillfällena har för barns lärande och utveckling.  

Vi vill göra en kvalitativ undersökning och intervjua dig som förskollärare kring ämnet. 
Intervjuerna beräknas ta cirka 30-40 minuter och kommer att ske på arbetstid. Vi vill 
gärna spela in intervjun för att kunna få ett mer tillförlitligt och korrekt resultat i 
studien. När den inspelade intervjun inte längre behövs i studien kommer den att 
raderas. 

Examensarbetet utgår från de etiska forskningsprinciperna vilket innebär att deltagandet 
är frivilligt och varken förskolan du arbetar på eller du som förskollärare kommer kunna 
identifieras i studiens resultat. Du kan också när som helst under arbetets gång avbryta 
din medverkan om det inte känns bra. 

Tack för att du vill medverka i vår undersökning! 

Har du några frågor/funderingar höra av er till oss: 
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Bilaga C  
 
Intervjuguide  
 
Inledande frågor  

- Ålder? 
- Arbetslivserfarenhet i yrket?  
- Hur länge har du jobbat här på den här förskolan? 
- Hur många barn har du i din barngrupp? 
- Vilken åldersgrupp jobbar du med?   
-  

1. Tycker du om att vara utomhus på fritiden och vad brukar du i så fall göra?  

2. Vad tänker du på när du hör ordet utomhuspedagogik? 

3. Hur ofta är ni utomhus på förskolegården och vad brukar ni göra?  

- Berätta och ge exempel? 
- Brukar ni har planerade aktiviteter? 
- Hur ofta? 
- Fick barnen möjlighet till att praktisk göra/undersöka något? Berätta! 
 

4. Hur ofta är ni i miljöer utanför förskolan och vad brukar ni göra? 

- Berätta och ge exempel? 
- Brukar ni har planerade aktiviteter? 
- Hur ofta? 
- Fick barnen möjlighet till att praktiskt göra/undersöka något? Berätta! 

 
5. Berätta om någon gång du kände det blev lite extra bra under någon planerad aktivitet 
utomhus?  

- Vad var det som påverkade det? 
 

6. Berätta om någon gång det blev lite mindre bra under någon planerad aktivitet 
utomhus?  

- Vad var det som påverkade det? 
 

7. Vad tar ni hänsyn till när ni planera en aktivitet för barnen utomhus? 

- Berätta! 
 

8. Hur följer ni upp en planerad aktivitet?  

- Brukar ni reflektera/analysera tillsammans med barnen under/efter lärtillfället?  
- Påverkar det barnens utveckling och lärande? På vilket sätt? 

  
9. Vad anser du det finns för möjligheter med utomhuspedagogik?  

- Vad ger det barnens lärande/utveckling/hälsa? 
 



  
 

IV 

10. Vad anser du det finns för begränsningar med utomhuspedagogik?  

- Hur kan man underlätta/komma runt det hindret? 
 

11. Skiljer det sig på barns lärande och utveckling utomhus jämfört med inomhus och i 
så fall på vilket sätt?  

12. Vilken kompetens tycker du det krävs för att bedriva utomhuspedagogik?   

- Har du fått någon utbildning kring utomhuspedagogik?  
- Känner du att du ändå är trygg med att planera och delta i aktiviteter utomhus? 

  
13. Är det något du vill tillägga?  

Tack för din medverkan, om det är något så kan du höra av dig! 

 


	1 Inledning
	2 Syfte och frågeställningar
	3 Bakgrund
	3.1 Definition av utomhuspedagogik
	3.2 Utomhuspedagogik utifrån förskolans läroplan
	3.3 Historiska förgrundsgestalter för utomhuspedagogik
	3.4 Förskollärarens roll i barns lärande
	3.5 Barns möjlighet till lärande i utomhuspedagogik
	3.6 Begränsningar för barns lärande i utomhuspedagogik

	4 Tidigare forskning
	4.1 Förskollärares upplevelser och interaktion
	4.2 Barns möjlighet till lärande i utomhuspedagogik
	4.3 Begränsningar för barns lärande i utomhuspedagogiken

	5 Teorianknytning
	5.1 Dialektiken, pragmatismen och individualismen

	6 Metod
	6.1 Forskningsansats
	6.2 Datainsamlingsmetod
	6.3 Urval
	6.4 Presentation av informanterna
	6.5 Genomförande
	6.6 Bearbetning av empirin
	6.7 Metoddiskussion
	6.8 Etiska överväganden

	7 Resultat och analys
	7.1 Förskollärares upplevelser kopplat till barns lärande
	7.2 Bedrivandet av utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten
	7.3 Möjligheter med utomhuspedagogik
	7.4 Begränsningar med utomhuspedagogik
	7.5 Återkoppling och reflektion efter utomhusaktiviteter

	8 Diskussion
	8.1 Resultatdiskussion
	8.2 Metodkritik
	8.3 Professionskonsekvenser och framtida forskningsområde

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga A
	Bilaga B
	Bilaga C


