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Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka några förskollärares erfarenheter kring 

att använda förskolans utemiljö i den pedagogiska verksamheten, med fokus på 

förskolegården. I studien tillämpades semi-strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod, i vilka åtta förskollärare deltog. Studien tar stöd av Anders 

Szczepanskis teorier om utomhuspedagogikens fördelar. I resultatet framgår att 

samtliga förskollärare ser utemiljön som en pedagogisk tillgång, dock förekommer 

skillnader mellan olika förskollärares användning av förskolans gård som pedagogisk 

resurs. Skillnaderna ligger främst i hur gården används för planerade pedagogiska 

aktiviteter. Baserat på studiens resultat kan en slutsats dras att utomhuspedagogik bör 

lyftas fram, för att förskolegården ska kunna nyttjas fullt ut som en pedagogisk resurs. 

Vilket skulle kunna göras möjligt med att fortbildningar i utomhuspedagogik införs för 

yrkesverksamma samt att en obligatorisk kurs i utomhuspedagogik införs i 

lärarutbildningarna. 
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1 Inledning  

Vår studie riktas mot förskolans utemiljö. Vi har intervjuat förskollärare för att få ta 

del av deras erfarenheter av att använda utemiljön i den pedagogiska verksamheten. I 

förskolans läroplan beskrivs att barnen i förskolan ska erbjudas en rolig, lärorik och 

trygg miljö där barnen får möjlighet till vistelse både i inomhus- och utomhusmiljö. 

Verksamheten ska ge barnen utrymme för deras egen kreativitet och fantasi i lek och 

lärande i olika miljöer. Utevistelsen bör möjliggöra för lek och lärande-aktiviteter i 

såväl planerad som naturmiljö (Skolverket, 2016). Ohlsson (2015) förklarar att 

utomhuspedagogik kan gynna barns lärande genom att de får erfara lärande baserat 

på upplevelser. Han pekar på att utomhusmiljön bör nyttjas i verksamheten för att nå 

förskolans strävansmål. Han menar också att det är av vikt att förskollärarna ser och 

använder utemiljön för barnens lärande på ett utvecklande sätt. Vidare beskrivs i 

förskolans läroplan att förskolan ska ge stimulans för barns behov, utveckling och 

lärande genom att ta vara på barnens intressen och nyfikenhet. I förskolans läroplan 

framskrivs samspel som grundläggande, där barns lärande ska utgå från samspelet 

med varandra likväl som med vuxna i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016). 

I samtal med förskollärare vi kommit i kontakt med under vår utbildning, har det 

diskuterats kring att den enda utomhusvistelsen många barn får under dagen är 

under den tid de är på förskolan. Grahn (2007) beskriver att det är under 

förskolevistelsen som de flesta barn får tillfälle att vara i utomhusmiljöer på vardagar. 

Boverket (2015) meddelar i en rapport, att till följd av nutidens urbanisering, med 

nybyggnationer på grönområden, ökad trafik och dagens IT-utveckling är barn allt 

mer sällan i utemiljöer. Därför anser de att förskole- och skolgårdar är betydelsefulla 

för barns möjligheter till utrymme för lek, rörelse samt lärande och utveckling.  

 

Vi har uppmärksammat, bland annat, under vår VFU att förskolor främst har 

pedagogiskt planerade aktiviteter i förskolans innemiljöer, samt när de lämnar 

förskolans område. Vi har inte sett att förskolans utegård används för planerade 

pedagogiska aktiviteter särskilt ofta. På förskolegården sker till störst del barns fria 

lek och att pedagoger främst fångar lärandet i stunden, istället för att nyttja 

förskolans totala yta för de planerade aktiviteterna. Därför riktar vi i denna studie 

fokuset mot förskolans gård och hur den nyttjas som pedagogisk resurs.  

Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen erbjuda vistelse för barnen i både 

inomhus och utomhusmiljöer av varierad karaktär: 

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö (Skolverket, 2016 s.7) 

 

Brügge och Szczepanski (2018) betonar att utomhusundervisning på förskolan bör 

vara ett komplement till den pedagogiska undervisning som vanligtvis sker inomhus 
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för att berika lärandet. Vi har tidigare gjort en pilotstudie kring förskollärares 

uppfattningar kring användandet av skogen som lärandemiljö. Det vi kunde se var att 

förskollärare gärna använder skogen för barns lärare men också att pedagogens 

inställning påverkade i vilken utsträckning skogen nyttjades. Under vår utbildning 

har vi även uppmärksammat att förskolegården inte ofta nyttjas för och till 

pedagogiskt planerade aktiviteter. Det vi uppmärksammat är att gården till största 

del används för barns fria lek och det förekommer oftare undervisande syfte ute när 

förskolans gård lämnas. Det finns forskning och undersökningar som lyfter 

fördelarna med att vistas ute med barn för deras lärande och utveckling. Faskunger, 

Szczepanski, & Åkerblom (2018) har beskrivit att undervisning i utomhusmiljö har 

fördelar för barns inlärning. De har sett att både koncentration, arbetsminne och 

kognitiv förmåga förbättras när undervisning bedrivs utomhus. De ser med fördel att 

utomhusbaserad undervisning bör tillämpas i samtliga utbildningsnivåer. Dock 

skriver Brügge och Szczepanski (2018) att det finns otillräckliga kunskaper och 

erfarenheter hos förskollärare för hur pedagogisk utomhusverksamhet kan utföras.  

Därför vill vi i denna studie fördjupa oss i hur förskollärare nyttjar och planerar för 

barns lärande i förskolans utemiljöer.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka några förskollärares erfarenheter kring att 

använda förskolans utemiljö i den pedagogiska verksamheten. Studiens fokus är 

framförallt till vad samt hur förskolegården används enligt förskollärarna. Därför är 

studiens specifika frågeställningar: 

 

-Hur beskriver åtta förskollärare att de använder förskolans gård som pedagogisk 

resurs för barns lärande? 

 

-Vilka skillnader förekommer i användningen av utemiljön som lärandemiljö för olika 

pedagogiska aktiviteter?  

 

-Hur kan en fördjupad förståelse för gården som en pedagogisk resurs utveckla det 

vardagliga arbetet? 

1.2 Uppsatsen disposition 

I uppsatsens bakgrundsavsnitt presenterar vi inledningsvis en historisk inblick på 

utomhuspedagogik, från Aristoteles till 1800-talets barnträdgårdar vidare in i dagens 

utomhuspedagogiska definition enligt NCU vid Linköpings universitet. Vidare in i 

bakgrundsavsnittet presenteras studiens teoretiska inramning och perspektiv på 

lärande. Fortsättningsvis redovisas tidigare forskning som är relevant för 

ämnesområdet. 

I metodavsnittet beskrivs studiens forskningsdesign, där datainsamlingsmetoden 

beskrivs samt hur urvalet av informanter gått till. Vidare redovisas hur studien 
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genomförts och hur vi analyserat datamaterialet utifrån trovärdighetsaspekter. I 

detta avsnitt innehåller slutligen beskrivning av hur vi förhållit oss till 

forskningsetiken.  

I resultatavsnittet presenteras den insamlade och sammanställda datan, vilken vi i 

analysavsnittet kopplar samman med tidigare forskning och det teoretiska 

perspektivet. 

Det avslutande diskussionsavsnittet inleds med att vi diskuterar och problematiserar 

kring resultatet, vidare diskuterar vi vårt val av metod i metoddiskussionen. Sedan 

lyfter vi i slutsatsen det relevanta resultatet som vi sett i studien. Avslutningsvis 

diskuterar vi vår studies relevans för förskolläraryrket, samt förslag på fortsatt 

forskning. 

 

2 Bakgrund 

För att få kunskaper om studiens ämne, samt för att ge grund åt studien har relevant 

litteratur behandlats, vilka i detta avsnitt kommer att presenteras.  

Till studien har vi sökt efter vetenskapliga engelska artiklar i databaserna Eric och 

Google Scholar. De svenska vetenskapliga artiklarna fann vi via Google Scholar och 

Mälardalens högskolas egna bibliotek och sökbas. Sökorden centrerade vi till 

“förskola”, ”utomhuspedagogik”, “förskolegård”, “lärande och utveckling” samt 

“preschool”, “outdoor education”, “preschool yard” och “learning and 

development”.  Vi valde artiklar som är peer reviewed-granskade samt två 

doktorsavhandlingar som komplement till övrig relevant litteratur. Vi har valt artiklar 

och litteratur till vår studie är som inte är äldre än 12 år, för att forskningen ska vara 

så aktuell som möjligt. 

2.1 Utomhuspedagogik historiskt 

Dagens utbildningssystem är en relativt ny företeelse i människans historia. Tidigare 

överfördes kunskaperna mellan generationerna genom delaktighet och muntliga 

traditioner i naturliga miljöer (Brügge & Szczepanski, 2018)  

Vi människor har levt av och utvecklats i samspel med naturen under hundratusentals år. Att vi 

och våra barn ska glömma allt vi lärt oss på en eller två generationer uppfattar jag som en stor 

kulturell förlust, som även gör vår framtid osäker (Lisberg Jensen, 2011, s.52) 

Utevistelse är något som historiskt sett varit viktiga inslag i förskolans verksamhet 

ända sedan barnträdgårdarna i slutet på 1800-talet. Barnträdgårdarna var 

inspirerade utifrån Rousseaus och Fröbels idéer om naturkontakt för barns 

utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). Utomhuspedagogikens rötter 

grundas i flera pedagogers tankar kring lärande, där fler än ett sinne berörs och 
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används samtidigt, förklarar Szczepanski (2007). Författaren nämner Aristoteles från 

det antika Grekland, Rousseau och Pestalozzi på 1700-talet till 1900-talets 

reformpedagoger som John Dewey och Ellen Key. De två sistnämnda framstod som 

betydande för lärande i miljöer utanför klassrummets fyra väggar. Deras tankar 

framhöll vikten av att skapa kontakt med verkligheten där både sinnena, fantasin och 

handlandet får vara en del av lärandet i ett naturligt sammanhang.  

Brügge och Szczepanski (2018) nämner Lev Vygotskij och hans teori om att lärande 

uppstår i samspel med andra och med omgivningen, som en av de pedagoger som 

haft betydelse för utomhuspedagogikens utveckling.  

 

Szczepanski och Dahlgren (2011) beskriver att utomhuspedagogik som begrepp har 

sitt ursprung och rötter i USA, där det på 1860-talet genomfördes kurser i syfte att 

öka kunskapen om kontakten med naturen. Men i Sverige introducerades själva 

begreppet inte förrän i början på 1990-talet, i akademiska sammanhang. 

Introduceringen genomfördes vid det som längre fram skulle bli Nationellt Centrum 

för utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet. Som begrepp och praktik 

har utomhuspedagogik idag etablerats på flera skolor och förskolor runt om i Sverige.  

Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet definierar 

utomhuspedagogik enligt nedanstående: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är 

ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:  

• att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap  

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

Utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att 

upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en 

ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar 

som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden (Liu 2019). 

Begreppet utomhuspedagogik finns även numera definierat i Nationalencyklopedin: 

Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Termen 
introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk 
bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan 
autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, 
vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen av 
undervisningstiden. Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala miljöer, 
och genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls ofta de 
positiva effekterna för elevernas hälsa. (www.ne.se) 

2.2 Teoretisk inramning 

I denna del kommer vi att behandla och redogöra för den teoretiska bakgrunden som 

studien vilar på. Vi har valt att utgå från Szczepanskis utomhuspedagogiska teorier, 

eftersom hans kunskaper och långa erfarenheter inom utomhuspedagogik är 
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användbara till vår studie. Vi har utgått från Szczepanskis teorier och synpunkter om 

utomhuspedagogik eftersom planerad pedagogisk verksamhet utomhus är centrala 

för vår studie. Vi kommer i avsnittet också att referera till författare vilka refererar till 

Szczepanskis (2014) utomhuspedagogiska teorier. 

2.2.1 Szczepanskis utomhuspedagogiska lärandemodell   

Enligt Szczepanski (2007) innebär utomhuspedagogik stora möjligheter till varierade 

sätt för barn att ta till sig kunskap genom upplevelser med sina sinnen. Grunden i 

utomhuspedagogik, förklarar han, är ett samspel mellan inomhusmiljön och 

utomhusmiljön, där kunskap inhämtad i utomhusmiljön kan växelverka med 

kunskap som hämtats i inomhusmiljön. Språkliga begrepp får större mening när de 

får komma till nytta i ett sammanhang där de kan bli mer begripliga. Vidare förklarar 

han att på en plats där det finns utrymme att lära med hela kroppen, där alla sinnena 

kan aktiveras, skapas möjligheter för inhämtade kunskaper att bestå. Med sin 

lärandemodell för utomhuspedagogik visar Szczepanski (2014) att allt 

utomhuslärande hänger ihop med, och är beroende av det invecklade växelspelet som 

kan ses i modellen nedan.  

(2014) 

 

Med denna modell vill han peka på fem viktiga perspektiv som påverkar 

inlärningsprocessen och sättet att lära i utomhuspedagogik. I modellen är det de tre 

inre cirklarna: det platsbaserade lärandet, utomhusaktiviteter och personlig och 

social utveckling, samt de yttre cirklarna: människors hälsa och hållbarhet - 

miljöhälsa.  
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Det platsbaserade lärandet baseras på att flera teoretiska ämnen, kopplade till 

förskolans läroplan, kan appliceras i ett naturligt sammanhang. Utomhusaktiviteter 

uppfattas ofta baseras på fysisk aktivitet, men här ingår också rörelse, balans och 

personlig och social utveckling. I den personliga och sociala utvecklingen stärks 

självkänslan och självinsikten genom att individen utmanas till att övervinna fysiska 

och personliga hinder, samt delta i situationer som kräver samarbete i grupp.  

I människors hälsa ingår människans fysiska och psykiska hälsa kopplat till lärande 

och utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik kan bland annat påverka 

inlärningsförmågan och stressnivåer hos individer. Hållbarhet-miljöhälsa inkluderar 

samtliga cirklar och ser även till jordens begränsade resurser samt att människan 

måste ta hand om dem. Utomhuspedagogiken kan med fördel användas till detta 

ändamål, eftersom det är en platsbaserad pedagogik och lärandet sker mitt i 

naturresurserna. 

2.2.2 Lärande och utomhuspedagogik 

Änggård (2014) argumenterar för vikten av utevistelse och utomhuspedagogik i 

svenska förskolor, där utomhusvistelsen karaktäriseras genom glädje. Den fysiska 

och sinnliga upplevelsen av frihet i utomhusmiljön kan generera gemenskap i grupp, 

där de också får öva på samarbete och hänsyn. Minskad stress, sinnlig ro och frisk 

luft är också argument som författaren lyfter som positiva effekter i 

utomhusvistelsen. Vidare beskrivs leken viktig då den är motiverande och lärorik. I 

utemiljön finns större möjligheter för barn att vara mer kreativa och rörliga i leken. I 

naturmiljön finns obegränsad tillgång till naturmaterial att leka och vara kreativa 

med. Grahn (2007) förordar en stor förskolegård med variationsrikedom som ger 

barn goda möjligheter till lek och lärande. Han definierar att bra gårdar innehåller 

naturlika inslag exempelvis gräs, buskar och träd. Han menar även att tillrättalagda 

ytor också bör finnas för att gårdens möjligheter till lek och lärande ska vara 

komplett. En sådan gård ger barnen möjligheter att exempelvis springa, klättra, 

balansera men också att uppleva och utforska naturen. Denna miljö beskrivs även ge 

barnen möjligheter att finna sin egen plats oavsett sinnesläge. Änggård (2014) 

tydliggör att eftersom ytan i utemiljön är stor, minskar barnens konflikter och det 

finns även möjligheter för barn att välja var de vill leka samt att de kan gå undan om 

de vill och behöver. Något som också nämns är att utomhus är det lättare för barnen 

att pausa lek, för exempelvis samling eller en måltid, då material kan ligga kvar och 

leken enkelt kan återupptas efteråt. Författaren poängterar dessutom vikten av att 

vara en närvarande pedagog i utevistelsen med barnen. Där den vuxne visar 

nyfikenhet inför barns upptäckter och tillsammans agerar, undersöker och ställer 

frågor om upptäckten. Samspelet skapar en gemenskap mellan lärare och elev och 

intresse för upptäckter i utomhusmiljön. I utomhusmiljön krävs att pedagoger är 

flexibla för att möta alla barns olika behov och de oförutsedda händelser som kan 

uppstå, exempelvis ändrade väderförhållanden och att ta tillvara de 

lärandesituationer som uppstår.  



 7 

Ohlsson (2015) beskriver att i utomhuspedagogik möjliggörs lärande när alla sinnen 

kan få komma till användning. Han betonar dock att det inte räcker med att bara 

vistas ute för att ett lärande ska uppstå. Det kräver även ett aktivt samspel mellan 

lärare och barn, där läraren nyttjar miljön på ett, för barnen, utvecklande och 

meningsskapande sätt. Författaren tydliggör också att förskollärares förhållningssätt 

påverkar vilka möjligheter och förutsättningar för lärande som tillåts uppstå i den 

pedagogiska utomhusmiljön. Genom att som vuxen vara tillgänglig och närvarande 

tillsammans med barnen, ta sig ner på barnens nivå, kan barn och vuxna tillsammans 

undersöka naturen. Den vuxne blir därmed en medupptäckare som visar intresse för 

barnens upptäckter.  

Enligt Szczepanski (2007) är utomhuspedagogik något som skolor bör implementera 

i större utsträckning, då detta arbetssätt bidrar till utvecklingen av skolans lärmiljöer 

och barns lärande. Brodin och Lindstrand (2008) diskuterar och beskriver att vissa 

lärare värderar barns inomhusaktiviteter högre för lärande, än barns lek i förskolans 

utemiljö. De menar att det kan förklaras med att utevistelse kan ha en tendens att 

kopplas ihop med frihet och att bara vistas i utemiljön. Där barn fritt kan välja vad de 

vill göra, till exempel leka i sandlådan, åka rutschkana eller gunga. Likt Brügge och 

Szczepanski (2018) menar Ohlsson (2015) att utomhuspedagogiken kan och bör vara 

ett komplement till den traditionella inomhusundervisningen. 

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning att redovisas utifrån några 

underkategorier. Dessa kategorier är följande: Möjligheter inom utomhuspedagogik, 

Platsens betydelse, Förskolegårdens möjligheter för utomhuspedagogik samt 

Lärares erfarenheter och kunskaper.  

2.3.1 Möjligheter inom utomhuspedagogik 

I sin avhandling förklarar Jordet (2007) att utomhusundervisning ger barnen 

möjlighet att praktiskt använda och undersöka de text- och bildbaserade 

kunskaperna de utvecklat innanför klassrummets väggar. Hans studie visar på att de 

flesta av skolans ämnen kan flyttas utomhus för lärande. Jordet förklarar också att 

utomhusundervisning kan utgöra skillnaden i hur barn tar till sig kunskaper. Han 

använder metaforen “huvud, hjärta och hand” för att beskriva hur barn tar till sig 

kunskaper praktiskt i det samverkande lärandet mellan inne- och utomhusmiljön, 

eftersom hela kroppen och dess sinnen får arbeta tillsammans i utomhuslärandet.  

Yildirim och Özyilamaz (2017) har genomfört en studie, baserad på 

utomhuspedagogiska teorier, där de kom fram till att förskolebarn som får möjlighet 

till utomhuspedagogisk undervisning får förbättrade färdigheter inom motorisk-, 

språklig-, kognitiv- samt socio-emotionell utveckling. De kom fram till resultatet 

genom att studera 35 barn från socio-ekonomiskt utsatta områden i Turkiet. Barnen i 

studien, som inte hade någon tidigare erfarenhet av förskoleverksamhet, fick i 

studien under tio veckor delta i förskoleverksamhet med utomhuspedagogiska 
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aktiviteter. Efter dessa veckor kunde det ses att barnen utvecklat ovan nämnda 

förmågor. Vidare beskriver Gustavsson och Pramling (2014) att de menar att det kan 

vara en fördel med olika lärandesituationer i utomhusmiljö, där barnen kan få bättre 

möjligheter att på ett tydligt sätt uppleva sitt lärande. Genom att förskolläraren 

tillsammans med barnen, i utomhusmiljö, samtalar om ett fenomen kan det öka 

barnens förståelse kring fenomenet. Författarna ger i studien exempel på att 

skillnader och likheter mellan spindlar och myror lättare kan tydliggöras i naturen 

och det gynnar inlärningen. De förklarar att detta ofta sker då förskollärare lämnar 

förskolegården tillsammans med barnen för en utflykt till skogen. 

2.3.2 Platsens betydelse 

Szczepanski (2013) lyfter platsens betydelse för lärande. Han har i en kvalitativ 

intervjustudie undersökt vilken betydelse platsen har för lärande och undervisning 

utomhus och hur lärare uppfattar platsens betydelse. I studien framkommer att 

lärare ser utomhusmiljön som en pedagogisk resurs och ett komplement till lärandet i 

inomhusmiljön. Det med anledning av att utomhusmiljön ger barn möjligheter att 

uppleva lärandet genom kroppen och sina sinnen. Resultatet visar också att lärarna 

såg variationsrikedomen mellan inomhus- och utomhusundervisningen som 

betydelsefull, då det möjliggör en blandning mellan teori och praktik. Författaren 

redovisar vidare i sin studie att platsen har betydelse för lärande och att lärande har 

betydelse av platsen. Det beror på vilken lämplighet som de fysiska 

utomhusmiljöerna har för lärande och undervisning. Platsen behöver vara användbar 

för lärandets ändamål och lärarens relationer och erfarenheter av utemiljön är också 

av betydelse för att utomhusmiljön ska fungera som lärmiljö. Han menar att om 

läraren har en bristfällig relation till utemiljön kan det uppstå svårigheter i 

användandet av den i sin undervisning. En lärares insikt om vad platsen kan bidra 

med är av betydelse för att kunna nyttja utomhusmiljön för sin undervisning. Det 

lärandeinnehåll som ska synliggöras eller studeras, behöver anpassas till en lämplig 

plats. Vilket han menar kan vara stora och öppna skolgårdar, skogen och varierade 

närliggande natur- och kulturmiljöer. Szczepanskis slutsats i studien är att begreppet 

plats bör få ett större fokus, om platsens betydelse för lärande och undervisning 

framöver ska få en mer framträdande roll. 

2.3.3 Förskolegårdens möjligheter för utomhuspedagogik 

I en norsk studie (Moser & Martinsen, 2010) visar resultaten på att de flesta norska 

förskolor har relativt stora förskolegårdar. Där beskrivs traditionella lekytor och 

lekföremål, såsom rutschkanor, gungor och sandlådor finnas, vilka barnen kan 

använda sig av. På 70% av gårdarna fanns det dessutom träd som barnen kunde 

klättra i. Författarna anser att utevistelsen kan användas i ett pedagogiskt syfte för 

barns lärande, i synnerhet inom naturvetenskapliga ämnen. Men de påpekar ändå att 

de planerade pedagogiska aktiviteterna till stor del sker inne och att utevistelsen till 

stor del består av barns fria lek. Resultaten visar däremot att mindre än en tredjedel 

av förskolorna erbjuder naturliga tillgångar och naturinspirerade lekmaterial. Vidare 

beskrivs att material som inte har ett klart syfte med vad det ska användas till anses 
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öka barnens möjligheter till fantasi och meningsskapande. Samt att barn som tillåts 

bära och flytta runt på gårdens material inspireras till utvecklande lek och lärande. 

Dock poängteras att utevistelse i sig inte genererar ett pedagogiskt värde och att 

pedagoger behöver vara medvetna om varför de är ute. Vilket också Blanchet-Cohen 

och Elliot (2011) lyfter i sin studie med att påtala vikten av att pedagoger erbjuder och 

påvisar naturens tillgångar, när barnen undersöker och ställer frågor om fenomenen 

de hittar i naturen. Det bidrar till barnens lärande och utveckling. De redovisar också 

i sin undersökning att barn som tillbringar tid och fritt leker i naturmiljö blir 

intresserade av naturens djur och växtlighet. De förklarar dessutom att utevistelse, 

där barn som får leka fritt och konstruera med naturmaterial blir aktiva. Barnen 

utvecklar sin fantasi, samt utmanas att använda alla sina sinnen, då naturliga 

lekmaterial, som vanligen är orörda inte begränsar deras fantasi. I undersökningens 

slutsats beskrivs dessutom vikten av att ta tillvara barnens intresse och att de får 

undersöka utomhus tillsammans med en vuxen på plats, i ett naturligt sammanhang 

för en djupare förståelse. 

2.3.4 Lärares erfarenheter och kunskaper 

Szczepanski och Dahlgren (2011) har gjort en studie kring lärares uppfattningar kring 

lärande och undervisning i utomhusmiljö. Där visade resultatet på att lärarna ser 

fördelar med utomhusundervisning, i synnerhet i matematik och naturorienterade 

ämnen. Det framkom att de flesta lärare ser värdet av autentiska situationer, fysisk 

aktivitet och sinnliga upplevelser kopplat till undervisningens olika objekt, platser 

och olika sätt att lära. Dock har Szczepanski (2008) i sin avhandling kommit fram till 

att tveksamheter till användning av utomhusmiljön som komplement till 

lärandemiljö inne, förekommer hos vissa lärare. Det beskrivs bero på att lärarna 

känner sig tryggare med undervisningen inne, där de har tillgång till uppdaterade 

material och verktyg, som inte finns ute. Lärarna nämner också lämplig klädsel, 

väderomständigheter och lärarantal som stora hinder. Avhandlingen redovisar 

dessutom att motståndet till att ha utomhusundervisning kan bero på avsaknad av 

utbildning, kunskap och erfarenhet av att undervisa ute. Ekvall (2012) anser att det 

finns många duktiga pedagoger och lärare som behöver en ökad förståelse och 

medvetenhet om utomhusmiljöns möjligheter för barns lärande. Hon har i en 

sammanställande studie om utomhuspedagogik konstaterat att det behövs satsas på 

fortbildning av lärare i ämnet. Vidare framhålls också att utomhuspedagogik behöver 

vara en obligatorisk del av lärarutbildningarna för att höja statusen och kompetensen 

i utomhuspedagogik.  

Även Tuuling, Õun och Ugaste (2018) förklarar i sin studie, där syftet var att 

undersöka vad lärarna ansåg om utomhusundervisningens möjligheter för lärande, 

att utomhusundervisning behöver ingå i lärarutbildningen. Eftersom det studien 

framkommer att det finns lärare som anser att det inte är nödvändigt med 

utomhusundervisning, trots förevisningen om betydelsen av att låta barn lära in ute. 

Samtidigt beskriver författarna i sin studie att förskollärare ändå ansåg att 

utomhusundervisning var viktigt för att säkerställa barns allsidiga utveckling samt för 
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främjandet av en hälsosam livsstil. Vidare beskrivs att när barn vistas i utemiljö har 

de möjlighet att förstärka lärande med alla sina sinnen. Resultatet visade även på att 

hälften av lärarna i undersökningen förklarade att de tillämpade 

utomhusundervisning regelbundet. Samtidigt förklarade några att de inte använde 

sig av utomhusundervisning, då de inte ansåg att det var nödvändigt eftersom barn 

lär sig inomhus och att barn har svårare att fokusera i utomhusmiljö. Förskollärarna 

såg även utomhusundervisning, och planering inför den, som tidskrävande och kände 

sig mer bekväma med att undervisa inomhus.  

 

3 Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metod och tillvägagångssätt. De presenteras med 

följande rubriker: Forskningsdesign, urval, genomförande, trovärdighet, analysmetod 

samt etiska överväganden.  

3.1 Forskningsdesign 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ ansats då vi ville ta reda på 

förskollärares erfarenheter av att använda förskolegården för planerade pedagogiska 

aktiviteter. Enligt Bryman (2018) är kvalitativa undersökningar det tillvägagångssätt 

som bäst lämpar sig för att få reda på de uppfattningar och erfarenheter kring ett 

visst fenomen, som en viss social grupp har. Författaren menar också att en 

undersökning som är begränsad till ett antal medverkande och situationer inte kan 

sättas in i en större kontext. Han beskriver att den kvalitativa undersökningen kan 

svara på hur ett fenomen kan upplevas och erfaras i ett visst sammanhang. Till vår 

studie såg vi denna strategi som lämplig, då vårt syfte var att undersöka 

förskollärares erfarenheter i sitt pedagogiska arbete.  

 

Till denna studie valde vi att använda semi-strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod, där vi i förväg formulerat öppna intervjufrågor (se bilaga 3) för 

att besvara frågeställningarna i studien. Bryman (2018) beskriver intervjuer som den 

vanligaste metoden för insamling av data i den kvalitativa forskningen. Semi-

strukturerade intervjuer beskrivs av författaren ge djupare kunskap kring 

respondenternas erfarenheter och föreställningar kring ett ämne. Det förklaras att 

denna typ av intervjuer med öppna frågor också ger utrymme för att ställa följdfrågor 

utifrån respondenternas svar. I denna studie fokuserar vi kring informanternas egna 

uppfattningar om förskolans utomhusmiljö för planerade pedagogiska aktiviteter. 

Därför passar det studien att använda semi-strukturerade intervjuer för att få så 

utförliga svar som möjligt av informanterna.  
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3.2 Urval 

Denna studie innehåller flera målstyrda urvalsmetoder. Dessa är kriteriestyrt urval, 

tillfällighetsurval samt snöbollsurval. Ett målstyrt urval beskriver Bryman (2018) 

som ett urval där ett eller flera relevanta kriterier uppfyller forskningens syfte. Det 

kriteriestyrda urvalet tillämpades i studien då vi valde att intervjua endast 

förskollärare. Detta urval förklarar Bryman (2018) med att en specifik grupp 

individer väljs ut för att uppfylla ett kriterium. Vidare användes ett tillfällighetsurval, 

vilket Bryman (2018) beskriver som insamling av data från individer där forskaren i 

förväg inte kunnat förutse kontakt till individerna. Tillfällighetsuvalet i studien 

utfördes genom att 10 kommunala förskolor i en medelstor mellansvensk stad, valdes 

ut genom lottdragning. För att få kontakt med förskollärarna på de utvalda 

kommunala förskolorna, tillämpades ett snöbollsurval. Bryman (2018) förklarar 

detta med att en utvald relevant grupp för studien kontaktas, vilka i sin tur väljer ut 

andra individer med erfarenhet eller relevans för studiens syfte att delta. Vi 

kontaktade förskolecheferna på de utvalda förskolorna via mail (se bilaga 1). De fick i 

sin tur välja ut potentiella förskollärare för oss att kontakta för intervju. Det 

resulterade i att vi fick kontakt med 8 förskollärare på 8 olika förskolor runt om i 

kommunen, vilka arbetar på avdelningar med barn i åldern 1–3, 3–5 samt 1–5 år.  

3.3 Genomförande 

Inför studien kontaktades först förskolecheferna för de utvalda förskolorna. 

Förskolecheferna fick ge förslag på möjliga förskollärare att intervjua. Därefter gav 

cheferna oss kontaktuppgifter till förskollärarna, som vi kontaktade via mail och 

telefon. Missivbrev och detaljer om studien bifogades i mailet till förskollärarna (se 

bilaga 2). Efter deras medgivande till deltagande i studien, kontaktades 

förskollärarna via telefon för inbokning av intervju. Samtliga intervjuer genomfördes 

öga mot öga på informanternas arbetsplatser, på en tid de själva valt inom ett spann 

på två veckor. Intervjuerna inleddes med att förskollärarna åter fick läsa och skriva 

under missivbrevet (se bilaga 2) för godkännande av villkoren. De fick inte ta del av 

intervjufrågorna i förväg. Däremot fick de reda på studiens ämne vid tillfrågan om sin 

medverkan. 

 

Intervjuerna genomförde vi tillsammans, där vi turades om att ställa frågorna till 

informanten. Varje intervju spelades in för att inte gå miste om någon viktig 

information. Inspelningarna gjordes i två exemplar, som en backup ifall en inspelning 

skulle råka raderas av misstag. Vi delade upp transkribering av intervjuerna mellan 

oss. Transkriberingarna gjordes i nära anknytning till att intervjuerna avslutats och 

skrevs i ett levande online dokument, som båda hade tillgång till samtidigt, vilket 

också möjliggjorde att självständig analys av intervjuerna lättare kunde göras. Vi 

analyserade intervjuerna och transkriberingar på varsitt håll, för att sedan delge 

varandra de enskilda analyserna. Detta för att vi kan uppmärksamma olika saker, och 

för att det kan ge oss en djupare förståelse av intervjuerna utifrån varandras 
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tolkningar. När transkriberingarna var klara gjordes en sammanställning av våra 

enskilda analysresultat vilka vi sedan kunde kategorisera i tre teman med 

underkategorier. 

3.4 Trovärdighet 

Denna studie har vi försökt att göra så trovärdig och tillförlitlig som möjligt genom 

att beskriva och redogöra för hur urvalet och genomförandet av studien gjorts. Vi har 

i studien förhållit oss till innebörden av begreppen tillförlitlighet och äkthet, som 

Bryman (2018) beskriver som relevanta inom den kvalitativa forskningen.  

Vår undersökning blir mer tillförlitlig och trovärdigt, bland annat genom att vi 

tillsammans genomfört intervjuerna. Vilket har gett oss en likvärdig insikt i 

informanternas svar. Vi har dessutom spelat in intervjuerna för att säkerställa den 

information som delgetts. Stukát (2011) beskriver fördelarna med att göra intervjuer 

tillsammans, då två personer kan uppmärksamma mer detaljer än en enskild person. 

Dock belyser författaren risken med två intervjuare, då den som intervjuas kan 

uppleva underläge vilket kan påverka hur svaren ges. Vi var medvetna om denna risk, 

men ansåg ändå att fördelarna med att intervjua tillsammans övervägde. Även valet 

av intervjuplats kan enligt Stukát (2011) påverka de svar som ges. Därför valde vi att 

låta informanterna välja ut en, för dem, lugn och trygg plats på en tid som passade 

dem. 

 

Genom att vi gjorde enskilda analyser av intervjuerna har vi försökt stärka 

tolkningarnas pålitlighet med stöd av det Bryman (2018) beskrivit som 

internbedömarreliabilitet. Vi tolkade, kodade och kategoriserade materialet i 

enskildhet för att sedan jämföra våra analyser med varandra. Vi kunde utifrån de 

enskilda analyserna sedan plocka ut teman och kategorier utifrån det vi båda hade 

uppmärksammat. Bryman (2018) beskriver trovärdighetsbegreppet genom att de 

olika beskrivningar som förekommer av en social verklighet kan tolkas likvärdigt av 

flera personer. Vår studie inkluderar ett lågt deltagarantal och kan därför inte ses 

som generaliserbar för hela förskollärarkåren. Dock uppfattar vi ändå att studiens 

överförbarhet till andra förskollärare och kontexter ändå hyfsat god. I vårt urval 

beskrevs hur kommunala förskolor slumpmässigt valdes ut för att inte intervjua 

förskollärare på utomhuspedagogiskt inriktade förskolor. Vilket gör att studien ändå 

kan ge en allmän förevisning om hur förskollärare i kommunen arbetar i förskolans 

utemiljö med planerade pedagogiska aktiviteter. 

3.5 Analysmetod 

Vid genomgång av det transkriberade datamaterialet och i diskussion av våra 

separata analyser av intervjuerna, kunde vi komma fram till att resultatet innehåller 

tre övergripande teman: användning av förskolegården, skillnader i användandet 

av förskolegården samt begränsningar och möjligheter för användandet av 

förskolegården, inom vilka vi fann ett antal underkategorier. För att komma fram till 
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dessa teman och kategorier, använde vi oss av det som Bryman (2018) kallar vid 

tematisk analys. I en tematisk analys är ett vanligt kriterium att man finner ett 

återkommande mönster i informationen. Vi fann återkommande mönster och 

skapade teman utifrån dem. För att lättare utläsa dessa teman och mönster valde vi 

att färgkoda ord kopplade till mönstret, i det transkriberade materialet. Detta gav oss 

en bättre överblick av materialet. De medverkande i studien, har i transkriberingarna 

och i resultatet, tilldelats fiktiva namn, Inf 1 – inf 8, för att de ska bestå fullkomligt 

anonyma. Vi har valt inf 1 – inf 8 eftersom det i studien inte är relevant om 

förskolläraren är man eller kvinna. Även namn på förskolor, avdelningar och annat 

som angetts vid namn i intervjuerna, har i transkribering och resultat benämnts som 

“FÖRSKOLA” “AVDELNING samt “NAMN”.  

Vid genomgång av materialet kunde vi se att en förskola skiljde sig i beskrivning och 

arbetssätt gentemot de övriga förskolorna i studien. Detta var något vi båda 

observerade och tänkte på i våra separata analyser av intervjuerna. Bryman (2018) 

beskriver att en studies trovärdighet ökar när fler personer tolkar det som setts och 

hörts och kan komma överens om hur resultatet ska tolkas.  

3.6 Etiska överväganden 

I denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (2017) etiska överväganden. I 

studien har vi tillämpat de forskningsetiska principer som nämns i Vetenskapsrådet 

(2011). Där beskrivs kravet på att skydda och visa hänsyn till alla deltagare som ingår 

i forskning. Principerna beskrivs som individskyddskravet och är uppdelade i 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Forskare bör förhålla sig medvetet till individskyddskravet och dess principer för att 

respondenterna ska ha möjlighet att känna sig trygga i sin medverkan. Nedan 

redovisas hur deltagarna, genom ett missivbrev (bilaga 2) informerats om de fyra 

kraven.  

 

Informationskravet har uppfyllts genom att deltagarna informerats om studiens syfte 

och sina rättigheter i undersökningen. 

 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att de tillfrågade fick ge sitt samtycke till 

medverkan och genom att de fick information om att deltagandet är frivilligt och att 

de kan avbryta sin medverkan när de vill under studiens gång. 

 

Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att deltagarna informeras om att 

deltagandet är helt anonymt, samt att namn på förskolor och personer inte kommer 

att nämnas i studien. De kommer istället att få fiktiva namn och det insamlade 

datamaterialet kommer endast att behandlas av studiens författare. 

 

Nyttjandekravet togs hänsyn till genom att deltagarna informerats om att det 

insamlade datamaterialet endast kommer att användas för studiens syfte. Deltagarna 

fick information att insamlad data kommer raderas vid godkänd uppsats vilken 
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kommer att publiceras på databasen DIVA. 

 

4 Resultat 

I denna del kommer det analyserade materialet av studiens åtta kvalitativa intervjuer 

med förskollärare att presenteras. Inledningsvis gör vi en kort presentation av 

förskollärarna som intervjuats i studien: 

 

Informant 
År i 

yrket 
Övrig relevant utbildningar/yrken 

1 8 år Biolog 

2 23 år 43 år inom barnomsorgen 

3 23 år Handledare för förskollärastudenter 

4 37 år 
Handledare för förskollärastudenter, samt mentorsutbildning för 

nyutexaminerade förskollärare 

5 3 år Handledare för förskollärarstudenter, samt yrkeserfarenhet från särskola. 

6 23 år Handledare för förskollärarstudenter 

7 24 år 
Utbildning i äventyrspedagogik samt Friluftsfrämjandets Ur och Skur 

utbildningar 

8 21 år Ingen övrig relevant utbildning 

 

 

Resultatet har sorterats och kategoriserats i tre teman med underkategorier, vilka 

introduceras i tabellen nedan. Teman och kategorier beskrivs mer ingående i löpande 

text, där temat anges som rubrik och kategorierna som underrubriker.  

 

 

Tema Användning Skillnader Begränsningar och möjligheter 

      
för användandet av 

förskolegården 

Kategori Lek Spontant Utbildning, kunskap 

Kategori 
Frisk luft och lugn 

miljö 
Planerat Förhållningssätt 

Kategori Motorik/rörelse   Intresse 

Kategori Ämneslärande   Barngruppstorlek 

 

4.1 Användning av förskolegården 

I detta tema redovisas hur förskollärare beskriver att de använder förskolegården i 

verksamheten. Resultatet redovisas vidare i kategorierna: Lek, Frisk luft och lugn 

miljö, Motorik/rörelse samt Ämneslärande.  
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4.1.1 Lek 

Samtliga informanter uppgav att förskolegården främst nyttjas för barns fria lek. 

Även lek initierade av vuxna, exempelvis Under hökens vingar och Kurragömma 

förekommer. I detta citat kan urskiljas att barns fria lek är en vanligt förekommande 

aktivitet på gården:   

“Huvudsakligen används den, kan man säga, till lek, alltså till lek som barn initierar. Men det 

går ju att variera, barn är påhittiga och intresserade av att göra olika saker.” Inf 4 

 

Inf 2 poängterar vikten av att inte glömma att leken är jätteviktig, och att barnen 

ibland bara ska få vara. Det påtalas att det inrutade kommer att komma längre fram 

när barnen börjar skolan. I intervjun med inf 7 berättades att förskolegården 

förberetts för barns lek med en mängd olika föremål och material för att stimulera 

den fria leken. Leken beskrivs också som ett sätt att främja barns samarbete och 

samspel i värdegrundsarbetet. I två intervjuer, Inf 2 och Inf 5, beskriver 

informanterna gården som en god möjlighet för barnen att samarbeta i lekarna, 

bearbeta konflikter samt för att skapa en vi-känsla.  

4.1.2 Frisk luft och lugn miljö 

I tre av intervjuerna, inf 2, 3 och 6, framkom att förskolegården är viktig för att 

barnen ska få frisk luft, vilket informant 6 beskrev som ett grundläggande behov hos 

barnen, samt att barnen blir märkbart rastlösa om de inte fått vara ute. Inf 2 menar 

också att vistelse på gården behövs för att barnen ska få lugn och ro, vilket 

framkommer i detta citat: 

 “...då har vi verksamheter både ute och inne med de här grupperna, för annars överlever man 
inte. För så tufft är det, så ni vet. Och sen för barnen skull, de måste få lugn och ro...” Inf 2 

 

Inf 7 och 8 betonar också vikten av utevistelsen på gården för att barnen ska få lugn 

och ro. På inf 7s förskolegård har de delat av gården med olika material för att barnen 

ska kunna vistas på avskärmade platser för att hitta lugnet. 

4.1.3 Motorik/Rörelse 

Förutom att förskolegården används för lek, så berättar samtliga informanter att 

förskolans gård huvudsakligen används för motorik och för att barnen ska få röra på 

sig. Dock framkom inte ordagrant motorik och rörelse i intervjuerna med inf 4 och 7. 

De framställde istället motorik och rörelse genom sina beskrivningar av vad barnen 

gör på förskolegården.   

 

“Nu har vi så stora sandlådor, med breda kanter man kan gå balansgång runt om...”  
“Vi har väldigt mycket sten, där man kan få klättra, vi har träd där vi har satt upp band, att dit, 
när du når dit med dina ögon då vet du att där är det stopp. Dit får du, nu får man inte klättra 
högre” Inf 7 
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“Men huvudsakligen till lek, man cyklar mycket, man gungar mycket, man klättrar mycket på de 
här, vad heter det, klätterställningar...” Inf 4 

 

Inf 7 talar också om att de har balansbrädor, vilket förklaras bestå av en bräda med 

två rep hängande från träden som barnen får öva sin balans på. Det är egentligen en 

omskrivning av en traditionell gunga, men en sådan gunga kräver vissa 

säkerhetsaspekter enligt EU-regler, förklaras det. 

4.1.4 Ämneslärande 

I intervjuerna framkom, genom förskollärarnas beskrivningar, i synnerhet ett 

spontant ämneslärande på förskolans gård. Det beskrevs att sandkakor räknas, 

spadar och hinkar sorteras samt att djur och växter undersöks på barnens initiativ. I 

tre av intervjuerna beskrevs det naturorienterande ämneslärandet på förskolegården. 

Inf 7 beskrev hur begrepp flyta-sjunka undersöktes i en vattenbana med kottar och 

stenar och att odlingslådor användes för att odla och se hur det växer. Inf 1 berättar 

om att de har en naturvägg, där de sätter upp information om djur och växter. Och inf 

4 beskrev hur de har en naturruta på gården där de kan se vad som händer under de 

olika årstiderna. 

 

“...då även om man gjort en naturruta, det kan man ju göra då, att just på det här stället det ska 
vi kolla under årets årstidsväxlingar vad är det som händer här...” Inf 4 

 

Inf 4 talade också om att papperskaniner i olika färger togs ut på gården för 

matematikträning. Även ämnet språk/språkutveckling förekommer på gården, där 

böcker tagits ut till filtar på förskolegården, nämndes i två intervjuer. Bokstäver, 

bilder och ord uppsatta på gården beskrivs i två andra intervjuer. 

4.2 Skillnader i användandet av förskolegården 

I detta tema presenteras de skillnader i användandet av förskolegården, som 

framkommit i intervjuerna. Resultatet redovisas vidare i kategorierna spontant och 

planerat 

4.2.1 Spontant 

De flesta förskollärare berättar att de främst nyttjar förskolegården för spontana 

pedagogiska aktiviteter, på initiativ från både barn och vuxna. Det beskrivs av 

samtliga intervjuade att de tillför material inifrån till utemiljön. Flera informanter 

poängterar också vikten av att barns intressen ska tas tillvara och att i stunden skapa 

en lärandesituation. Några beskrev att de hade planerade pedagogiska aktiviteter på 

förskolegården någon gång, till exempel bokläsning eller matematik aktiviteter. En 
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informant beskrev det mer som att det förekom planerade aktiviteter vid speciella 

tillfällen, exempelvis vid påsk och midsommar och förskolans dag.  

I intervjuerna framkommer det att samtliga informanter har en medveten tanke om 

att förskolans gård kan användas i det pedagogiska arbetet. Det tydliggörs bland 

annat i svaret från inf 6, på frågan om vilka möjligheter informanten kan se med att 

ha olika pedagogiska aktiviteter på förskolegården:  

 

“Ja, till exempel har vi bord man kan sitta och rita ute, man kan lägga en filt på gräset, man kan 
sitta och läsa en saga, vill man springa kan man spela fotboll nere på ängen. Vill man klättra kan 
man vara på berget och göra det i klätterställningen och vill man åka rutschkana kan man göra 
det och få den aktiviteten, man kan cykla man kan undersöka träd, buskar och gräs och 
naturmaterial. Så det finns stora möjligheter till att göra aktiviteter ute.” Inf 6 
 

4.2.2 Planerat 

I en av intervjuerna, den med informant 7, framträdde ett helt annat sätt att prata om 

förskolegården. Det beskrevs hur gårdens alla möjligheter tas tillvara, hur de kryper 

på knä tillsammans med barnen och utforskar naturens djur och växter. Det beskrevs 

även att de har en medvetenhet kring och ett syfte till alla aktiviteter som pågår på 

gården. De använder vattenbana ute för att se vad som flyter och sjunker, att de har 

odlingslådor där de i år ska plantera blommor som fjärilarna tycker om. Det 

förklarades också att förskolegården medvetet gjorts iordning för barnens lek och 

lärande, då en mängd material tillförts gården för att kunna nyttja all dess potential. 

På förskolan har pedagoger tillsammans med föräldrar skapat en pedagogisk 

utemiljö, för att kunna användas till både spontana och planerade aktiviteter samt för 

barnens lek. Det enda som förklaras kan begränsa verksamheten ute, är vissa 

väderförhållanden.  

 

“Spöregnar det så kanske man inte kan måla ute, men annars så har vi, vi har en målarhörna, vi 

har både whiteboard och så kan man ta ut färger och måla, vi snickrar, de har stubbar och de 

hamrar och spikar på stubbar ute, vi kan pyssla ute… ...vi läser ute” Inf 7 

 

Dock framkom genom intervjuerna att de flesta förskollärarna hade planerade 

pedagogiska aktiviteter när de besökte en miljö utanför förskolans gård eller inomhus 

på förskolan. Det berättas bland annat att när de besöker skogen kan de ha som syfte 

att genomföra en matematikaktivitet, där de exempelvis kan titta på korta och långa 

pinnar eller ha ett naturvetenskapligt syfte.  

4.3 Begränsningar och möjligheter för användandet av 

förskolegården 

I detta tema framförs resultaten av den fördjupade förståelsen kring förskolegårdens 

användningsområde. Kategorier som kunde urskiljas är utbildning, förhållningssätt, 

personaltäthet och barngruppsstorlek, vilka redovisas för här nedan. 
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4.3.1 Utbildning 

I intervjuerna framgick att många av förskollärarna hade lång erfarenhet av arbete i 

förskolan. Endast två förskollärare berättade att de hade mindre än 20 års erfarenhet 

av förskolläraryrket. Fyra förskollärare nämnde att de även har utbildning som 

handledare för förskollärarstudenter. Däribland en förskollärare med kortare 

yrkeserfarenhet än de andra handledarna. En informant var utbildad biolog och en 

annan hade dessutom utbildning inom både äventyrspedagogik och 

Friluftsfrämjandets Ur och Skur utbildningar.  

4.3.2 Förhållningssätt 

Samtliga förskollärare ansåg att deras förskolegårdar har stora möjligheter för 

pedagogisk verksamhet. Inf 2 och 5 beskrev gårdarna som stora och med varierad 

miljö men tråkiga med avsaknad av material och utrustning för barnen att använda. 

Den ena, Inf 5, som beskrev gården som tråkig saknade både material och 

ekonomiska förutsättningar samt tid för att iordningställa sin förskolegård, men såg 

ändå möjligheterna i att använda gården som pedagogisk miljö. Den andra, inf 2, 

saknade utrustning för barnen att leka med, framför allt klättrings möjligheter för de 

äldre barnen. Inf 4 och 7 beskrev sina gårdar som små, och Inf 4 påtalade gårdens 

säkerhet och EU-standard och hur den positivt främjar barns fria lek på ett säkert 

sätt. Den andra, Inf 7, med mindre förskolegård beskrev den som kreativ med många 

möjligheter och stor variationsrikedom. Den förklarades samtidigt kunna upplevas 

stökig, då det ligger mycket lekmaterial framme, både färdigt och naturligt material. 

De lösa lekmaterialen plockades i ordning en gång i veckan. Det beskrevs att 

lekmaterialet fritt fick flyttas runt på gården och användes både i den pedagogiska 

verksamheten och barnens lek. Övriga förskolegårdar, Inf 1, 3, 6, 8, beskrevs som 

stora med varierad terräng där både träd och buskar blandas med kullar och 

asfalterade gångar, med möjligheter för pedagogisk uteverksamhet. Flera uppgav 

även att förskolans gård var indelad i en större och mindre gård, i vilken de yngre 

barnen oftast var på den mindre gården, men de hade även möjlighet att vara på den 

större gården. 

 

Alla de intervjuade förskollärarna talar om att tänka på samma sätt oavsett om de är 

inne eller ute i det pedagogiska arbetet. De beskriver att det går att göra samma saker 

både i inne och utemiljö. Dock framkommer det endast tydligt i intervjun med inf 7 

att ett sådant arbetssätt tillämpas till stor del i deras verksamhet. Där beskrivs gården 

ha indelats i olika ”rum” med hjälp av återbrukat material. Där har också tillförts 

annat naturligt lekmaterial för att stimulera barnens aktiviteter, lek och fantasi. 

Intervjun avslutas med konstaterandet att utemiljön gynnar alla och att huvud, kropp 

och själ mår som bäst när man är i utemiljön. Medan två informanter, 4 och 8, pratar 

om att ha de rätta glasögonen på sig för att se det pedagogiska uterummet. En av 

informanterna beskriver det så här: 
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“Det handlar ju om att ha en pedagogisk medvetenhet vare sig man är inomhus eller utomhus, 
man pratar ibland om vilka glasögon man har på sig när man exempelvis går ut” Inf4 

 

Vidare beskrivs också av hälften av informanterna att förskolegården många gånger 

glöms bort som pedagogiskt rum. En informant, inf 4, med lång erfarenhet i yrket, 

berättar att gården tidigare inte setts som en pedagogisk miljö för aktiviteter, utan 

snarare som en miljö att bara vistas i. Flera informanter nämner vikten av den vuxnes 

närvaro vid utevistelse, för att lyfta lärandesituationer som sker på förskolegården. 

Den viktiga närvaron beskrivs och tydliggörs i med dessa citat: 

 

“...vi finns nära, vi kryper på knä tillsammans med barnen” Inf 7  
samt 

“...vi vuxna är jätteviktiga att kanske visa på ett lärande eller liksom hjälpa dem att upptäcka 
lärande eller undervisning på gården” Inf 3 
 

4.3.3 Personaltäthet 

Fem av förskollärarna förklarade att personaltätheten påverkar i vilken utsträckning 

aktiviteter kan genomföras i utomhusmiljön. Tre av informanterna beskriver att 

aktiviteter på gården många gånger får ställas in på grund av att ordinarie personal är 

frånvarande. Det beskrivs också av fyra förskollärare att de i barngruppen har barn 

med särskilda behov och att det begränsar de planerade pedagogiska aktiviteterna om 

inte all personal är på plats. Det påtalades i sex av intervjuerna att barngrupperna är 

stora i förhållande till antalet personal, vilket också påverkar verksamheten. 

En av de förskollärarna som beskrev sin gård som tråkig beskrev också tidsbristen 

som en faktor för att kunna göra något kreativt av gården. Den förskolan som 

beskrevs stökig och kreativ beskrev att de fått hjälp och återbrukat material av 

föräldrar för att iordningställa gården, på fixardagar som förskolan har. 

4.3.4 Barngruppstorlek 

De intervjuade förskollärarna arbetar på olika förskolor och med barn i olika åldrar 

och olika gruppstorlekar. 

I intervjuerna kan ses att förskolegården bland annat nyttjas för att dela upp 

barngrupperna i mindre grupper. I tre intervjuer nämns att de delar upp 

barngruppen för att det ska bli färre barn på samma yta. Två av de, inf 2 och 5, 

nämnde också att de även delar gruppen för att kunna ha planerade aktiviteter inne, 

medan den andra halvan av gruppen var ute på gården och hade fri lek.  

 

“...en grupp går ut på förmiddagen, medans de andra är inne och gör en aktivitet, och sen byts 
grupperna och då går den andra ut på eftermiddagen” Inf 5 

 

Det kan även ses att förskolegården är den utemiljö som samtliga förskolor använder 

främst. De flesta berättar att de försöker komma ifrån förskolans gård minst en gång i 
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veckan. Dock beskrivs att en småbarnsgrupp delar upp sig, och lämnar gården för att 

ger mer plats på gården för de som är kvar. Däremot beskrev tre förskollärare, som 

arbetar med de yngre förskolebarnen, att de oftare är ute på förskolegården, än att 

besöka andra utemiljöer. Detta beskrev de berodde på ansvar och säkerhetsaspekter.  

 

“...har vi alla småbarn på plats, kan vi inte gå från gården. Det ansvaret kan vi inte ha för att det 
ska bli säkert.” Inf 3 
 

4.4 Resultatsammanfattning 

Samtliga förskollärare i undersökningen beskriver möjligheter med att använda 

utomhusmiljön som pedagogisk resurs. De förklarar att de ser möjligheter med att 

använda förskolegården för planerade pedagogiska aktiviteter. Dock nämnde de 

flesta att de inte nyttjade den för det planerade syftet särskilt ofta, utan mestadels för 

fri lek och spontana läraktiviteter. 

I resultatet uppmärksammade vi en förskollärare som tydligt talade om att de både 

ser och nyttjar gårdens alla pedagogiska möjligheter. Även dennes beskrivning av 

förskolegårdens möjligheter avvek från övriga informanter. Då denna beskrev 

gårdens potential med entusiasm och stor inlevelse, och hur de hade skapat en 

pedagogisk utemiljö på en liten gård. Det framkom även att denna informant har 

kunskaper och utbildning i utomhuspedagogik. De övriga informanterna beskrev 

dock att när de framförallt besökte skogen, förekom planerade aktiviteter och ett syfte 

med att lämna gården. De flesta förskollärarna beskrev sina förskolegårdar stora med 

varierad miljö och många möjligheter. Det förekom också beskrivningar av gårdarna 

som små till ytan eller tråkiga och att förskollärare bland annat uttrycker att de 

saknar material och utrustning på förskolans gård.  

 

5 Analys 

I detta kapitel kommer analysen av vårt resultat att redovisas. Analysen utgår från 

vårt valda teoretiska perspektiv samt från relevant litteratur och tidigare forskning. 

Analysen presenteras utifrån våra frågeställningar: Hur beskriver förskollärare att 

de använder förskolans gård som pedagogisk resurs för barns lärande? Vilka 

skillnader förekommer i användningen av utemiljön som lärandemiljö för 

planerade pedagogiska aktiviteter? Hur kan en fördjupad förståelse för gården som 

en pedagogisk resurs utveckla det vardagliga arbetet? 
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5.1 Hur beskriver förskollärare att de använder 

förskolegården som pedagogisk resurs för barns lärande? 

I intervjuerna berättas att fri lek är den mest förekommande aktiviteten på förskolans 

gård. Förutom fri lek, förklarar förskollärarna att de tar till vara på barnens 

nyfikenhet och intressen och skapar ett lärande i stunden. Till exempel beskrivs att 

det på gården går att titta på djur och växter och att de kan räkna sandkakor. I 

Blanchet-Cohens och Elliots (2011) forskning framkommer att utevistelse 

huvudsakligen består av barnens fria lek i och att lek med naturens material gör 

barnen nyfikna och aktiva. Även Moser och Martinsen (2011) beskriver i sin studie att 

förskolegården till största delen nyttjas till barns fria lek. I vårt resultat beskrivs att 

det förekommer att gården nyttjas som pedagogisk resurs för lärande. Matematiken 

nämns vid ett flertal tillfällen i intervjuerna, det beskrevs att barnen sorterar 

lekmaterial. En informant nämnde papperskaniner i olika färger som sorterades och 

räknades. Vidare nämns odlingslådor och naturruta för naturkunskapslärande på 

förskolegården. Matematik och naturlära är de vanligast förekommande ämnena i 

utomhusundervisningen enligt Szczepanskis och Dahlgrens (2011) studie. Där anger 

lärarna i studien att de ser fördelar med att undervisa utomhus. Genom att de 

autentiska situationerna, sinnliga och fysiska upplevelserna går att koppla till 

undervisningssituationen, finner de värdet av utomhusundervisning. Även Yildirim 

och Özyilmaz (2017) har i sin studie påvisat att förskolebarn som får 

utomhuspedagogisk undervisning stärker sina förmågor och färdigheter inom ett 

flertal områden.  

 

I vårt resultat går att utläsa att en av informanterna, Inf 7, nyttjar hela förskolegården 

som en pedagogisk resurs, både för lek och pedagogiska aktiviteter och har även 

format och utrustat gården i det syftet. Vilket enkelt går att koppla till Szczepanskis 

(2014) teoretiska förklaringsmodell där platsens betydelse, den personliga- och 

socialutvecklingen och utomhusaktiviteterna bildar en helhet inom 

utomhuspedagogiken. Där pedagogen har skapat en plats i utomhusmiljön där det 

går att lära tillsammans med barnen. De flesta förskolegårdarna i vår studie, 

framställdes som stora och variationsrika. Gårdarna förklaras också användas för att 

barnen ska få utrymme och möjlighet att röra på sig, öva sin motorik och balans, 

vilket barnen får tillgång till genom den fria leken. Grahn (2007) förklarar att stora 

variationsrika förskolegårdar är en förutsättning för att barn ska få möjlighet att 

springa, klättra och balansera samt uppleva naturmiljö.  

 

Något vi också noterat i resultatet är att förskolegården används för att kunna dela in 

barngruppen i mindre grupper, till exempel när en planerad aktivitet ska genomföras 

inne med mindre grupp. Det förklaras att när en grupp är inne och har en planerad 

pedagogisk aktivitet är den andra gruppen ute på gården och leker. Brodin och 

Lindstrand (2008) förklarar att lärare tenderar att värdesätta inomhusaktiviteter 

högre. Då lärare oftast kopplar utevistelse med frihet, lek och möjligheter att bara 

vara ute. Att planerade aktiviteter i större utsträckning förläggs inomhus, är även 
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något som framgick i Szczepanskis studie (2008). Där redovisar han att lärarna 

upplever en större trygghet med att undervisa inomhus, då de där har tillgång till 

verktyg och material som inte finns i utemiljön.  

5.2 Vilka skillnader förekommer i användningen av utemiljön 

som lärandemiljö för olika pedagogiska aktiviteter? 

I resultatet har vi kunnat urskilja skillnader i förskollärarnas sätt att använda 

utemiljön för pedagogiska aktiviteter. Majoriteten av informanterna har förklarat att 

de främst nyttjar förskolegården för spontana aktiviteter. Vilka är initierade av både 

barn och vuxna. Det framkommer att både naturmaterial och material inifrån 

används i de spontana aktiviteterna. De beskriver att de fångar lärandet i stunden. Att 

ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse beskrivs av Blanchet-Cohen och Elliot 

(2011) är grundläggande för att barnen ska kunna lära i utemiljö. De poängterar 

också vikten av att vuxna erbjuder och påvisar fenomen att lära kring. Även Änggård 

(2014) belyser vikten med att vara en närvarande pedagog i utevistelsen för att kunna 

upptäcka, undersöka och ställa frågor kring det barnen visar intresse för.  

I motsats till den spontana användningen av förskolegården, som majoriteten av 

förskollärarna beskriver, visade resultatet att den förskolan som hade en pedagog 

med utbildning i utomhuspedagogik ofta hade planerade pedagogiska aktiviteter på 

gården. De använde utomhusmiljön för aktiviteter som i många fall bara genomförs 

inomhus. Och nyttjar gårdens hela potential då gården är iordningställd med en 

mängd utrustning och material för både spontana och planerade aktiviteter. De har 

då skapat möjligheter för att ett växelverkande lärande, mellan inomhus och utomhus 

kan uppstå. 

 

Olsson (2015) tydliggör att förskollärarens förhållningssätt är avgörande för vilket 

lärande som kan ges förutsättningar och möjligheter för i den pedagogiska utemiljön. 

Szczepanski (2013) belyser också betydelsen av lärarens insikt om hur olika platser 

och dess lämplighet i utomhusmiljön kan nyttjas för lärande. En annan förskola hade 

planerade pedagogiska aktiviteter på förskolegården främst under speciella 

förhållanden, som förskolans dag eller midsommar. Platsens betydelse tas även upp i 

Szczepanskis (2014) teorimodell som en av de viktiga delarna av utomhuspedagogik. 

Även själva utomhusaktiviteterna och samspelet mellan de lärande i gruppen 

betonas, för en helhet i lärandet.  

 

I resultatet kunde också ses att de allra flesta förskollärarna talade om att de oftare 

hade planerade pedagogiska aktiviteter när de lämnade förskolans gård. De beskrev 

att de i skogen hade matematik och naturundervisning. Ohlsson (2015) förklarar att 

det är gynnsamt för barnen med upplevelsebaserad inlärning. Han lyfter 

matematiken som haft stort genomslag i utomhusundervisningen, då den finns 

överallt. Barnen kan räkna naturliga föremål, mäta och jämföra längd och vikt. Även 

Szczepanski och Dahlgren (2011) betonar att lärare ser fördelar med 

utomhusundervisning, i synnerhet inom matematik och naturvetenskap som ämne. 
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Gustavsson och Pramling (2014) menar att när förskolegården lämnas för en 

skogsutflykt ges förutsättningar för att närmare studera naturfenomen och uppleva 

sitt lärande.  

5.3 Hur kan en fördjupad förståelse för gården som en 

pedagogisk resurs utveckla det vardagliga arbetet? 

Det framgår i vår studie att informant 7 med utbildning i utomhuspedagogik nyttjade 

förskolegårdens potential i betydligt större utsträckning än övriga förskollärare i 

studien. Det framgick tydligt i förskollärarens beskrivning av gårdens möjligheter, 

där denne entusiastiskt redogjorde att de använde gården och beskrev till vad och hur 

de använde den. Informanten beskrev att de har byggt upp utemiljön på förskolans 

gård för att kunna inspirera och stimulera barn i lek och aktiviteter. Det kan i enighet 

med Szczepanski (2013) förklaras med betydelsen av att läraren är bekant med miljön 

där undervisning ska utföras och att platsen är ändamålsenlig. Informant 7 har 

skapat en utemiljö, där förskolegården är uppdelad i olika ”rum”, vilka blir 

användbara för olika ändamål, till exempel pedagogiska aktiviteter och barns lek. Det 

som kan utläsas av vårt resultat är att de flesta förskollärarna har många år inom 

yrket och fler har även annan utbildning som kan anses kompetenshöjande för 

förskollärarrollen. De har en medvetenhet om utomhusmiljöns potential för lärande. 

Det är även något Ekvall (2012) diskuterar i sin studie, att det finns många duktiga 

lärare runt om i landet men att det behövs en kompetenshöjning inom 

utomhuspedagogik för att lärare ska kunna arbeta och skapa god kvalité i sin 

undervisning utomhus.  

 

Det beskrivs av förskollärarna i vår studie att de har pedagogiska aktiviteter, framför 

allt inne och i skogen. De beskriver också att, som pedagog ha de rätta glasögonen på 

och att vara medveten om att det går att göra samma aktiviteter ute som görs inne. 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskriver också att barnen ska ges 

förutsättningar för lek lärande och utveckling i varierad miljö både i inomhus och 

utomhus miljö. Utifrån ovanstående redogörelser kan detta kopplas till att kunna 

förena inne med ute och se möjligheterna med utomhuspedagogik, såsom 

Szczepanski (2007) beskriver den utomhuspedagogiska teorin. Där lärandet som 

skapas inomhus kan samspela och växelverka med ett lärande som skapas i 

utomhusmiljön. Även Jordet (2007) förklarar lärandets samspel mellan inne och ute. 

Hans studie pekar på fördelar med att flytta ut samtliga av klassrummets ämnen i 

utomhusmiljön för att stärka det text- och bildbaserad inomhuslärandet med 

praktiskt lärande utomhus. Med metaforen “huvud, hjärta och hand” beskriver han 

hur barnen tar till sig kunskaper. Det är ett uttryck som liknar det avslutande 

uttrycket vi fick ifrån Inf 7: “vi mår som bäst när vi är ute både motoriskt och att 

tänka kreativt och hitta ett lugn, det är grundläggande, för huvud, kropp och själ.” 
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6 Diskussion 

I följande del reflekterar och diskuterar vi över studiens resultat kopplat till syfte och 

frågeställningar i studien, samt valet av vår metod. Vidare knyts studien ihop i en 

slutsats, och vi belyser studiens relevans för förskolläraryrket. Slutligen presenteras 

förslag på fortsatt forskning 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet i denna studie är att undersöka förskollärares erfarenheter kring att använda 

förskolans utemiljö i den pedagogiska verksamheten, där fokus framförallt är till vad 

och hur förskolegården används. Vi har valt att fokusera på de planerade pedagogiska 

aktiviteterna som genomförs på förskolans gård. Med det menar vi inte att det hela 

tiden ska vara planerade aktiviteter i utemiljön. Vi menar att det är viktigt att barnen 

givetvis också ska få leka fritt och få möjlighet att “bara vara” i utemiljön. Där de 

bland annat kan få ett avbrott från innemiljön som stundvis kan upplevas stojig. Både 

Grahn (2007) och Änggård (2014) poängterar utevistelsens betydelse för barns lek 

och möjligheter till miljöombyte för frisk luft samt förutsättningar att hitta en egen 

plats där barnet kan gå undan om det behöver. De påpekar också att i utomhusmiljön 

finns stora möjligheter för lärande och att utforska naturfenomen. Det är något som 

framkommer i vårt resultat, att de flesta förskollärare är medvetna om utemiljöns 

möjligheter. Resultatet visar dock att de flesta förskollärarna inte nyttjar gårdens 

fulla pedagogiska potential. Däremot används pedagogiska möjligheter i större 

utsträckning inomhus och när förskolegården lämnas för skogsbesök. Vilket också 

styrks genom det Szczepanski (2008) har kommit fram till, att vissa lärare känner sig 

tryggare med att undervisa inomhus. Även Brodin och Lindstrand (2008) beskriver 

att en del lärare värderar klassrumsundervisning högre än ute, då utomhus tenderar 

att kopplas till frihet och att bara få vara. Detta bekräftas genom att flera 

förskollärare beskrev att de har gruppaktiviteter inne, medan övriga barn är ute på 

gården och leker. Vilket i likhet stämmer med det vi har uppmärksammat, att 

förskolegården inte används lika ofta för planerade pedagogiska aktiviteter i samma 

utsträckning som förskolans inomhusmiljö eller i skogen. Vilket ligger till grund för 

utformningen av vår studies syfte. Szczepanski (2013) har också i en artikel belyst 

platsens betydelse för lärande samt lärandets betydelse för platsen. Där han påtalar 

vikten av att lärare är trygga med platsens lämplighet för lärandet.  

 

Vi kan tolka studiens resultat till att förskollärarna i studien inte känner sig bekväma 

med att undervisa på förskolegården, men att de däremot är mer bekväma med 

planerad undervisning i skogen och inomhus. Vilket är något som Tuuling, Õun och 

Ugaste (2018) har sett i sin studie, där några av förskollärarna i deras studie 

beskriver att barnen lär i inomhusmiljö och ser utomhusundervisning som 

tidskrävande och mindre bekvämligt. Däremot kunde vi i vårt resultat se att gården 

nyttjades till spontant lärande, men att en av förskollärarna utmärkte sig nyttja 
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förskolegårdens fulla potential, till både planerade aktiviteter och spontana 

lärtillfällen och lek. Denna förskollärare var också den som hade utbildning inom 

utomhuspedagogik. På denna gård förekom aktiviteter som i många fall bara 

genomförs i inomhusmiljö. Gården beskrivs vara iordningställd för en mängd olika 

aktiviteter, planerade som spontana. Det anser vi kan bero på förskollärares 

utbildning och erfarenhet inom utomhuspedagogik, och att förskolläraren med stöd 

av sin kunskap kan känna sig bekväm med att använda hela gården. I motsats till 

förskolläraren med utomhuspedagogisk utbildning, beskriver några informanter sina 

gårdar som tråkiga, då de upplever att utrustning och material saknas. Förskolläraren 

med erfarenhet inom utomhuspedagogik beskrev att de tagit hjälp av föräldrar för att 

iordningställa gården med material som kan vara till nytta i den pedagogiska 

utemiljön. Vi tror att utomhuspedagogisk utbildning kan vara ett stöd och en hjälp 

för pedagoger i att skapa en utemiljö som stödjer det växelverkande lärandet mellan 

inne och ute så att barnen får möjlighet att lära med alla sina sinnen. Jordet (2007) 

hävdar att många av skolämnena som undervisas i inomhus kan lika gärna flyttas ut i 

utomhusmiljön. Då det text- och bildbaserade klassrumlärandet blir möjligt att 

praktiskt få uppleva utomhus med alla sina sinnen.  

 

Utomhuspedagogik är något som vi under utbildningen till förskollärare haft 

sporadisk kontakt med i några kurser. Vi anser att det är alldeles för lite då vi i 

studien kan se att utbildning inom utomhuspedagogik har stor relevans för hur 

förskolegården nyttjas som resurs för barns lek, lärande och utveckling. Det vi har 

sett i studiens tidigare forskning är att utomhuspedagogik är betydelsefullt för barns 

utveckling och lärande (Ohlsson, 2015; Jordet, 2007; Änggård, 2014; m.fl.). Då stor 

del av förskolans verksamhet pågår på förskolans gård och många förskolebarn vistas 

ute någon del av dagen, är det relevant att fortbildning inom utomhuspedagogik görs 

med även erfarna pedagoger som inte har någon utbildning i utomhuspedagogik. Vi 

anser att det är av vikt att mer utomhuspedagogik tillförs lärarutbildningarna. 

Utomhuspedagogik är även något som Tuuling, Õun och Ugaste (2018) anser bör 

ingå i lärarutbildningar vilket även Ekvall (2012) hävdar. Hon pekar på att mer 

utomhuspedagogik behöver införas i utbildningarna, för att det är viktigt för barns 

utveckling att lära med hela kroppen, vilket hon beskriver kan möjliggöras genom 

utomhuspedagogiskt förhållningssätt.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod gav oss innehållsrika och varierade svar. Insamlingsmetoden 

gav oss därför ett rikt innehåll vilket bidragit till att kunna svara på undersökningens 

frågeställningar. I studien valde vi slumpmässigt ut förskolor, vars förskolechefer 

kontaktades för vidare kontakt med lämpliga förskollärare att intervjua. Det tror vi 

har bidragit till att vi fått kontakt med de erfarna förskollärare som ingått i studien.  

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans för att båda skulle få tillgång till 

samma information och för att kunna berika intervjuerna med följdfrågor. Då två 
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personers olika sätt att uppmärksamma detaljer i intervjun kan bidra till en rättvisare 

tolkning av intervjuerna, vilket även Stukát (2011) poängterar. Trots detta upptäckte 

vi vid avlyssning och transkribering av intervjuerna, tillfällen i intervjuerna där fler 

följdfrågor hade kunnat ställas. Fler följdfrågor tror vi hade genererat ett ännu rikare 

material till resultatet. Efter första intervjun konstaterade vi att frågeordningen i 

intervjuguiden behövde struktureras om och att en relevant fråga saknades, vilket vi 

åtgärdade inför övriga intervjuer. Denna åtgärd tror vi kan ha bidragit till mer 

innehållsrika svar i de resterande intervjuerna. 

 

Vi har diskuterat kring och tror att antalet medverkande förskollärare i studien ger en 

ganska sann verklighetsbild av hur det ser ut med förskollärares utbildning och 

kunskap inom utomhuspedagogik och hur de nyttjar förskolans utemiljö som 

pedagogisk resurs. Vidare har vi också diskuterat huruvida en kompletterande 

observation av förskolegårdarna och förskollärarnas agerande på förskolans gård 

kunnat ge en förstärkt bild av det som framkommit i intervjuerna. 

6.3 Slutsats 

Studiens resultat har visat att de flesta förskolegårdarna i vår undersökning inte 

nyttjas till sin fulla potential. Resultatet visar dock att de flesta förskollärarna har en 

stor medvetenhet om gårdens potential. Vi tror att oerfarenhet inom 

utomhuspedagogik samt okunskap om hur förskolans gård kan nyttjas till fullo för 

planerade aktiviteter, kan vara en orsak till att den oftare nyttjas för barns fria lek 

samt frisk luft och miljöombyte. Studien innehåller en förskollärare som har 

utbildning i utomhuspedagogik. Den kompetensen anser vi kan ligga till grund för att 

hela förskolegårdens möjligheter nyttjas, till fördel för barns lek, lärande och 

utveckling. Utifrån ovanstående är vår slutsats, precis som Ekvall (2012), att 

utomhuspedagogik bör läggas till som obligatorisk kurs i lärarutbildningarna. Det 

behövs också satsas på fortbildning inom utomhuspedagogik av redan utbildade 

pedagoger som inte har den kompetensen. Ekvall (2012) förklarar att 

utomhuspedagogik möjliggör för pedagogerna att kunna nyttja utemiljöernas fulla 

potentialer och att utomhuspedagogiken är en metod som inkluderar hela kroppen i 

ett växelverkande samspel mellan lärande som sker inne och ute, vilket Jordet (2007) 

förklarar kan vara avgörande för hur barn tar till sig kunskaper. 

6.4 Relevans för förskolläraryrket 

Vår studie har gett oss insikter om förskollärarens roll för hur förskolans gård nyttjas 

som pedagogisk resurs. Vi anser att förskollärare behöver vara medvetna om sitt 

förhållningssätt, hur de agerar, planerar sin gård och den verksamhet som pågår där, 

då barn tillbringar mycket tid där. Vidare ger det en insikt i hur vi i den kommande 

yrkesrollen bör se och ta tillvara på förskolegårdens möjligheter. Men också att 

samverka med och ta hjälp av vårdnadshavare för att kunna skapa en lekfull och 

utmanande utemiljö på förskolan. Något som också bör tas i beaktan är att 
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fortbildning inom utomhuspedagogik skulle behövas för att utemiljön ska kunna tas 

tillvara på bästa sätt. Under vår förskollärarutbildning har vi kommit i kontakt med 

utomhuspedagogiska aktiviteter i ett fåtal kurser, därför anser vi även att det borde 

införas obligatorisk kurs i utomhuspedagogik i samtliga lärarutbildningar, för att 

vidga den utomhuspedagogiska kompetensen inom lärarkåren.  

6.5 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att utöka studiens semistrukturerade intervjuer med att 

noggrant observera förskolornas gårdar. Se vad de innehåller, både vad gäller 

förskolegårdens utformning, utrustning samt vilka föremål och material som finns 

tillgängliga, för den pedagogiska undervisningen. Ett annat komplement till studien, 

vore att observera förskollärarna när de vistas ute på förskolegården, för att i 

praktiken se hur de nyttjar gården som pedagogisk resurs.  Det skulle också vara 

intressant att göra en jämförande studie mellan pedagoger som har utbildning i 

utomhuspedagogik med dem som inte har det. För att eventuellt kunna förstärka 

utomhuspedagogikens möjligheter och betydelse för barns utevistelse och utveckling.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Mailkontakt med förskolechef 

 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola och ska tillsammans skriva 

vårt examensarbete om hur förskolor använder sina utomhusmiljöer. 

Vi kontaktar dig för att du är förskolechef på XXX förskola, som vi slumpmässigt valt 

ut för vår studie. 

Vi skulle vilja intervjua 1–2 förskollärare om deras erfarenheter med att använda 

förskolans utemiljöer för barns lärande.  

Finns det någon förskollärare på XXX förskola som du anser är lämplig för oss att 

kontakta för tillfrågan om en intervju?  

 

Vi skulle uppskatta om Ni har möjlighet att medverka i vår studie, som givetvis är helt 

anonym i det slutgiltiga arbetet.  

Vid ett vidare samarbete bifogas missivbrev för studien, i kommande mailkontakt 

med berörda förskollärare.  

 

Vi är tacksamma för omgående respons på Er eventuella medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Charlotta Lönnqvist   Madeleine Axelsson 

Xxxxxxxx @ student.mdh.se  xxxxxxxx @ student.mdh.se 

XXX-XXXXXXX   XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar sista terminen vid Mälardalens Högskola 

och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om hur förskolan 

använder förskolegården och närliggande utemiljö för barns lärande. 

  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av att använda 

förskolegården samt närliggande utemiljö för förskolebarns lärande. Vi önskar att få 

genomföra en intervju med dig som har utbildning, erfarenhet och kunskap av 

förskolans verksamhet. 

  

Studien kommer omfatta enskilda intervjuer med 8–10 förskollärare. Intervjuerna 

kommer vara av semistrukturerad karaktär. Det innebär att på förhand skrivna frågor 

ställs, men även följdfrågor kan komma att formuleras för att få så innehållsrika svar 

som möjligt. Intervjuerna kommer spelas in för att inte gå miste om några viktiga 

detaljer och beräknas ta cirka 30 minuter. Vi skulle uppskatta din medverkan. 

  

I studien tas hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det medför att 

ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. Din medverkan kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Det innebär att dina svar i det slutgiltiga arbetet kommer att vara 

anonymiserade och inga obehöriga får ta del av det insamlade datamaterialet. Det 

färdiga resultatet av undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

  

Vi ser tacksamt fram emot din medverkan. För planering och genomförande av 

intervjuerna behöver vi besked om deltagande senast 18/4. Intervjuerna kommer 

därefter genomföras under vecka 17 och 18. 

  

Om funderingar uppstår är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Tack 

på förhand. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Charlotta Lönnqvist                                             Madeleine Axelsson 

Xxxxxxxx @ student.mdh.se   xxxxxxxx @ student.mdh.se 

XXX-XXXXXXX   XXX-XXXXXXX 

  

Handledare 

Erik Hjulström 

Xxxxxxxxxxxxxxx @ mdh.se 
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XXX-XXXXXX 

Medgivande av förskollärare 

  

_____________________________________ 

Namnteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Bilaga 3  

Intervjuguide 

Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan/avdelning? 

Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Har du någon övrig kompetens eller utbildning? Om ja, vilken/vilka? 

Vad innebär pedagogisk uteverksamhet för dig (och hur ser du på det?) 

  

Förskolegården 

Ge en beskrivning av er förskolegård 

Hur stor andel tillbringas på förskolegården? 

Hur och till vad använder ni förskolegården huvudsakligen? 

Vilket är syftet med aktiviteterna på förskolegården? 

Hur planerar ni de pedagogiska aktiviteterna på förskolegården? 

  

Ser du möjligheter med att ha olika former av aktiviteter för barns lärande på 

förskolegården? 

Hur vanligt är det att ni har specifikt planerade aktiviteter på förskolegården 

Ser du begränsningar med att ha olika former av aktiviteter för barns lärande på 

förskolegården? 

  

Närliggande utemiljöer 

Ge en beskrivning av de närliggande utemiljöerna som besöks 

Hur stor andel tillbringas i andra närliggande utemiljöer? 

Hur och till vad använder ni de närliggande utemiljöerna huvudsakligen? 

Vilket är syftet med aktiviteterna i de närliggande utemiljöerna? 

Hur planerar ni de pedagogiska aktiviteterna i de närliggande 

utemiljöerna? 

  

Ser du möjligheter med att ha olika former av aktiviteter för barns lärande i de 

närliggande utemiljöerna? 

Hur vanligt är det att ni har specifikt planerade aktiviteter i de 

närliggande utemiljöerna? 

Ser du begränsningar med att ha olika former av aktiviteter för barns lärande i de 

närliggande utemiljöerna? 

  

Kan du se några möjligheter och/eller svårigheter med att arbeta utifrån 

strävansmålen i förskolans läroplan i förskolans utemiljöer? 

  

Finns det något annat du vill tillägga? 


