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Abstrakt 
Denna uppsats är en aktions forskning kring utomhuspedagogiken och vi vill visa på 
att det finns forskning som visar på att barn just nu lever i en ”triangulär 
rörelsearena” och det är något som förskolan skall motverka. Att vara ute är något 
som alla vet förbättrar hälsan men vad kan naturen och utevistelsen erbjuda mer? 
Idagens läge så vistas barn mycket mindre ute än vad tidigare generationer gjorde. 
Detta borde förändras tillbaka till tidigare och den möjligheten har förskolan. 
Förskolan kan likväl planera aktiviteter inne som ute. Att erbjuda barn en variation 
vidgar deras tänk och ger dem en chans till att känna ”jag-kan-själv!”. 
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Förord 

Att skriva detta arbete har varit både svettigt och rolig. Vi har tillsammans fått ihop 
ett arbete under skratt och gråt som vi är stolta över. Att våra nära och kära inte slagit 
oss på käften är för oss en gåta då fritid inte funnits med på schemat som något 
prioriterat. Arbetets syfte är något vi båda brinner för och de har varit vår motivation 
i svåra stunder att förmedla vidare våra observationer.  
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1. Inledning 
Barn är numera inomhus mycket mer än tidigare generationers barn, speciellt 
hemma men även på förskolan vistas barnen mer inomhus. Förskolan har däremot 
större möjligheter att ta tillvara på utomhusmiljön då dem under året har fler ljusa 
timmar då barn och pedagoger kan vistas utomhus. Samhället vet om att hälsan 
främjas av att vistas utomhus men ändå konsumerar och produceras det mest 
material för användning inomhus. Vi som genomfört denna aktionsforskning har 
redan innan ett intresse av förskolans utomhuspedagogik. För oss handlar inte 
utomhuspedagogik om att gå ut, utan det handlar om att bedriva 
pedagogiskverksamhet utomhus. Vi ville undersöka hur det ser ut i verkligheten på 
förskolor och visa på möjligheterna med utomhus pedagogiken och inte bara se det 
som en inplanerad händelse i sig.      
 Läroplanen för förskolan framskriver även att barn ska erbjudas olika 
miljöer och aktiviteter både inomhus och utomhus.  Utomhusvistelsen bör ge 
möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö 
(Utbildningsdepartementet 2010).   

2. Mål och syfte till utvecklingsarbetet 
 
Vad kan vi göra ute som ökar barns erfarenheter och möjligheter att nå mål i 
läroplanen? 

3. Teorier/tidigare forskning 

3.1.   Utomhuspedagogik i det stora hela 
Enligt Brügge och Szczepanski (1999) består uterummet inte enbart av skogen utan 
det är allt från förskolegården, parken och stadslandskapet. Uterummet är bas för 
kunskap om vår kropp och hälsa, uterummet kan även vara en lärobok. Genom att 
befinna sig i mitt ute i naturen utvecklas hälsan, motorikutvecklingen, lekbeteendet 
och koncentrationsförmågan. Det är inte sällan barn och vuxna får möta samma 
skogsdunge under sin vistelsetid i förskolan. Tillfällena att förundras minskas då för 
bägge parter menar Hellman och Sunnebo (2009). Kommunikation och 
samkonstruktion via språket är viktigt i utomhuspedagogiken. När barn befinner sig i 
upptäckarfarsen är det viktigt att vara med som stöd och lyfta fram barns tankar. Som 
pedagog måste man se barns alla olika uttrycksformer. Lillemyr (2002) anser att 
Vygotskij syn på lärande och utveckling sitter ihop från och med dagen då vi 
människor föds. Lärande handlar om att utmanas av andra barn eller pedagoger för 
att komma vidare i sin utveckling. Sandberg (2008) lyfter vidare och menar på att 
rum utformas utifrån olika meningar, ett rum för samtal för att lyfta ett exempel är 
ett rum där attityden är- vi lär av varandra det vi lära oss i dag, tillsammans- kan jag 
på egenhand imorgon. Ett ommöblerbart rum kan skapa fler möjligheter än om 
fokuspunkten är på ett lärandemål. 

3.1.1. Läroplanens syn på utemiljön 
Förskolans läroplan framskriver att barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter 
under dagen och 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 
(Utbildningsdepartementet 2010).  Vidare framskriver läroplanen att barn skall visa 
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respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Läroplanen lyfter vidare att 
förskolan skall sträva efter, att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet 
i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande 
om växter och djur (Utbildningsdepartementet 2010). 

3.2. Teoretiska utgångspunkter från utomhuspedagogik  
I skogen blir leken oftare mer kreativ och konstruktiv och barnens konflikter blir 
färre utifrån att inga leksaker det finns att bråka om men också att det inte finns 
väggar eller staket som stänger gruppen samman (Björkman, 2005) . Utomhus 
miljön leder ofta också till att barn lär sig mer än bara vad som var tänkt att dem 
skulle lära sig, för det sker bara av farten väl ute i verkligheten. Istället för att bara 
läsa eller diskutera om verkligheten som finns utanför förskolan så kan barn och 
pedagoger gå ut för att uppleva den på riktigt (Naturskolföreningen 2007). Det blir 
mer konkret för barn när dem tydligt kan se utomhusdidaktiken, vad-, hur-, och 
varför- frågor på ett tydligare sätt då dem kan klämma och känna direkt på naturens 
fenomen (Dahlgren & Szczepanski 2004).    
 Barns och ungdomars huvudsakliga rörelsearena utgörs idag av en 
triangel som består av hemmet, köpcentret och skolan menar Dahlgren och 
Szczepanski (2004). Vi måste därför fundera över hur förskolan kan hjälpa till med 
att bryta denna ”triangulära livsform” och därmed skapa andra kommunikativa 
miljöer för lärandet. Det är därför som Ellneby (2011) lyfter faktumet av väl 
utformade skol- och förskolegårdar för att elever och barn skall kunna vidareutveckla 
sin lek och även utveckla sina egenskaper mer. Naturen begränsar inte leken och 
vilda lekar i skogen efterlämnar inget eko efter sig vilket leder till att konflikter 
minskar och jämbördigheten mellan vuxna och barn tydliggörs.  
 Förskolan skall 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 för nutiden och för framtiden 
(Utbildningsdepartementet 2011). Förskolegården har även den många möjligheter 
för lärande. Många gånger används förskolegården för att barnen ska komma ut för 
att få friskluft och kunna leka lekar som fysiskt inte funkar inomhus. Gården är också 
en mötesplats mellan avdelningarna på förskolan. Gården har stora möjligheter till 
att kunna skapa miljöer och aktiviteter för lek, lärande och utveckling. Detta trots att 
gården är bekant för barnen men det går ändå att utmana barnen för nya 
erfarenheter och äventyr eftersom deras interlekt utvecklas vilket ökar djupet på 
diskussionen utifrån vad dem ser, hör och lär (Persson Gode 2011).  
Utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, anden och handen, teorin 
och praktiken, ”knopp och kropp”. Forskning visar även på att barn med 
koncentrationssvårigheter och stress upplever läkande effekter av att vistas i naturen. 
Även andra hälsoeffekter sker utomhus såsom piggare, lugnare, gladare och mindre 
konfliktbelägna. ”Svagare” barn har lättare att växa utomhus utan att ta bort de 
”duktiga” barnens plats (Claesdotter, 2005).     

Läroplanen för förskolan framskriver att barn skall utveckla sin förmåga 
att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 
skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Utbildningsdepartementet 
2010). Kunskapen om varför vi ska vara utomhus och röra sig finns i stora mängder, 
större än motiveringarna varför vi ska vara inomhus och vara stilla enligt Anders 
Szczepanski (2004). Förskolan har kunskapen om att vara utomhus men saknar 
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större kunskap om hur man kan utforma pedagogisk verksamhet utomhus. 
Szczepanski anser att det är ute i verkligheten och utemiljön som inlärning sker som 
bäst eftersom upplevelsen sker genom alla sinnen. Han säger också att utemiljön 
gynnar nyfikenheten, kreativiteten och samarbetet. 

Ellneby (2011) lyfter en sjukhusstudie som visade på att patienter med 
parkutsikt tillfrisknade fortare än dem som hade fönster på vägen. Att hälsa och 
natur går hand i hand är kunskap som vi alla har men som vissa lätt glömmer bort 
menar Ellneby. Koncentration lyfter Ellneby upp och menar på att vid inne aktiviteter 
så kräva stor ansträngning. Vid ute aktiviteter så ligger ansträngningen på 
uppmärksamhet, de som upptäcks är spontana fenomen som inte tär på barns 
koncentration.  Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter 
samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 
(Utbildningsdepartementet 2010).  Pramling-Samuelsson och Asplund-Carlsson 
(2003) anser att Reggio Emilia pedagogiken visar tilltro till det egna barnet och deras 
förmågor och utveckla hos barnen för att deras självförtroende och styrka ska 
utvecklas och öka. Dem har även fokus på att läsa med alla sinnen eller gå från 
handling till tanke. Genom att barnen använder hela sin kropp och sina sinnen 
gynnas deras inlärning enligt Persson Gode (2011). Barn kan fokusera längre om dem 
får använda sin kropp mer än bara psykiskt tänka. Skogen ger möjligheter till allt från 
röra sig, känna, eget forskande och fråga en pedagog. De yngsta barnen tar in allt de 
upplever med både kropp och själ men barn mellan ett till tre år kan ha svårt att sätta 
ord på vad dem upplever. Barnen visar istället upp vad dem hittat, förtjusta ljud och 
visar tecken på nyfikenhet på världen. När barn blir större använder dem språket 
vilket leder till att efter dem upptäckt någonting nytt ifrågasätter dem så som ”vad 
händer?”. Barn som är äldre har även en fortsättning på sitt forskande som 
inkluderar ”vad händer sedan?”, de äldre barnen har även en reflektion i sitt 
utforskande. När barn är i upptäckarfasen behöver dem ha material för att kunna 
undersöka och få veta mer på djupet.    
 Genom att erbjuda barn på förskolan en sådan rik verksamhet som 
möjlig vidgas deras chanser för att uppnå strävansmålen i förskolans läroplan enligt 
Persson Gode (2011). För att kunna använda skogen pedagogiskt behöver pedagoger 
planera för vad för kunskaper som ska kunna utvecklas under vistelsen. Barn behöver 
ha med pedagoger i sitt utforskande i naturen för att kunna få kunskap om vad dem 
får göra och inte göra med naturen. Barn får inte slita av blad från levande växter 
men dem får plocka pinnar från marken exempelvis. Skogen är en lekplats med 
miljoner leksaker som finns för alla. Det gäller däremot att varje barn och barngrupp 
får uppleva och skapa erfarenheter i skogen på sin nivå. Att börja med frågan 
”varför?” kan intresset hos barn veckas om det mesta i naturen. Har förskolan 
erbjudit en bred verksamhet har barnen en bra bas inför de flesta skolämnen 
(Persson Gode 2011).   Antalet processer som sker under lärandet är oändliga och det 
som finns att lära sig är en obegränsad mängd. Så varför ska vi begränsa lärandet 
genom att låsa in barn bakom en dörr och skapa en begränsning. En känd 
amerikansk arkitekt sa som så om de omtalade viktorianska husen att deras utseende 
och utformning var en lögn. Frank Lloyd Wright menade att exteriören och interiören 
inte motsvarade de sysslor som människor gör och vill göra. Sandberg (2008) lyfter 
detta för att tydlig göra att den traditionella klassrumsmetaforen är en motsvarighet 
till de som Lloyd Wright ansåg om de viktorianska husen. Innemiljön utformas i 
första hand till speciella rum, det ska finnas ett byggrum, målarrum och så vidare på 
förskolan för att så är det bestämt. Fast enligt vem är det bestämt att utformningen 
skall se ut som så. Läroplanen för förskolan framskriver att; 
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Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden (sid 5 

Utbildningsdepartementet 2010). 
 

Att vara utomhus ställer även större krav på barngruppen eftersom de måste 
samarbeta mer vilket utvecklar barnens sociala kompetens. Utomhus finns det 
möjligheter för det oväntade och oordnade vilket ökar möjligheten till flexibel 
inlärning. Däremot krävs det mer av oss utomhus eftersom vi måste vara öppna för 
ökade kunskap hela tiden. Ämnen som ofta återkommer i utomhuspedagogiken är 
hälsoperspektivet (Brügge och Szczepanski 1999). Eftersom att uterummet inte har 
några väggar begränsas inte lärandet utan nya möjligheter dyker ständigt upp. Både 
skola och förskola borda använda uterummet mer eftersom det finns forskning som 
påverkar dess positiva fördelar såsom barnshälsa, motoriska utvecklingen och 
koncentrationsförmågan. Att uppleva med hela kroppen ökar motivationen och 
intressen om vår omvärld. Uterummet har stora möjligheter med sina 45 miljoner 
hektar (Brügge och Szczepanski 1999).  

3.2.1. Att vara pedagog i uterummet 
Inför och under planering av verksamhet tänk igenom orsaken till aktiviteten måste 
pedagoger tänka igenom vad ska barnen lära sig för något och varför, hur skapar 
pedagogen engagemang från aktiviteten till andra aktiviteten och hur kan pedagogen 
ha ett längre tema kring ämnet eller ska det enbart pågå en kort tid? Som pedagog 
har man som huvudsakliga uppgifter att skapa bra lärande miljöer och 
förutsättningar för lärande säger Lillemyr (2002). Lärande är ett psykologiskt 
begrepp som ofta handlar om att förändra och utveckla olika inre processer som 
förändras ens beteende, förändringen sker genom erfarenheter eller övningar. Under 
historiens gång kopplas även insikt, förståelse och individens upplevelse in i 
definitionen av lärande. I begreppet lärande ingår att utveckla tänkande, attityder och 
känslor. Det finns lärande om praktik och teori. Enligt Lillemyr (2002) har Dewey en 
helhetssyn på lärande, tänkande, handling och lärande är sammanvävda i en 
människas erfarenheter. Vem som ledar gruppen utomhus är inte heller alltid 
självklart som inomhus där ofta pedagogen styr mest, men utomhus växlar det om 
vem som leder. Ute i skogen behöver det inte alltid vara i förväg planerat i detalj utan 
det händer saker för barn genom att bara vara där. Utomhus får ofta pedagogen som 
roll att se sådant barnen inte ser utifrån sin längd eller hjälpa till och bära någonting 
tungt (Brügge och Szczepanski 1999). 

Ellneby (2011) lyfter fram frågeställningen kring varför förskolegårdar 
utformas som dem gör och varför det måste finnas gungor, sandlåda och 
klätterställningar på allas gårdar. Att gungor och sandlåda finn kan Ellneby faktiskt 
förstå för de bygger på barns motorik och – ”jag kan” förråd med egenskaper. Vi 
människor är skapta för att röra på oss anser Ellneby som menar på att pedagoger 
har forsknings som bör motivera dem till att vistas ut i så väl regn som sol.
 Det är olika hur lätt det är att hitta en lämplig skogsmiljö beroende på 
vart förskolan ligger enligt Persson Gode (2011). För barn kan det ibland räcka med 
bara några träd för att det ska vara skog. Genom att upptäcka området runt förskolan 
kan barn och pedagoger tillsammans hitta en intressant plats. Att gå till skogen är 
inte bara att vara i skogen utan vägen dit är lika mycket av intresse också, delvis att 
bara hitta tillbaka till samma plats igen. Väl på plats i skogen finns det vissa gränser 
om hur stort område barnen får röra sig inom, att hålla ihop som grupp är en bra 
övning säger Persson Gode. Som pedagog gäller det att visa för barn att man själv 
uppskattar att vara utomhus, var en medforskare, använda fantasin, viktigt att alla är 
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rätt klädda, ha med reservplaner och tänk på att barn gör som du gör inte som du 
säger. Oavsett ålder kan man uppleva naturen, både yngre och äldre kan uppleva 
samma sak (Brügge och Szczepanski 1999).  

3.2.2. Motoriskutveckling   
Utifrån att barnen leker i skogen utvecklar dem en stark naturkänsla och får naturliga 
tillfällen att utvecklas motoriskt och fysiskt. Detta leder även till att barnens 
intellektuella inlärning förbättras (Björkman 2005). Även Ellneby (2011)  lyfter 
vikten av en varierad naturmiljös förstärkning av barns motorik, koncentration och 
kreativitet som stärks mer än för dem barnen som inte vistas i varierad naturmiljö. I 
naturen finns kunskap och inspiration att hämta anser Brügge och Szczepanski 
(1999).  I naturen får vi fysisk träning genom att terrängen utmanar vårt balanssinne 
och vår koordinationsförmåga. Vi lär oss uppleva det enkla men även att uppskatta 
vad vi har inomhus både hemma och på förskolan. Med utgångspunkt i skogen kan 
flera olika ämnen och teman utvecklas för att utmana barn. Naturen är full av 
upplevelser och sinnesintryck. Naturen erbjuder allt livfulla händelser men även en 
trygghet och möjligheter för att förnya sina attityder och värderingar (Brügge och 
Szczepanski, 1999). Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004)  är ett viktigt villkor isig 
- i alla åldrar och inte minst för de yngre eleverna/barnen – att lärande sker i olika 
sammanhang och situationer. Att använda sig av olika miljöer skapar omväxling och 
ger möjligheter till er rörelseintensiva inlärningsmiljöer. 

3.2.3. Teori och praktik tillsammans 
Sandberg (2008) menar på att det som finns i våra fakta böcker finns utanför 
klassrumsdörren, varför inte befästa kunskapen mer sinnlig än bara genom att läsa 
om det. Varför ska vi inte gå ut och känna, se och lukta på erfarenheten kring 
exempelvis skogen. När de hade kartlagt de om deras egen by började dem brevväxla 
med andra byar för att vidga sina kunskaper. Barnen hade genom eget sökande och 
utformande nu kunskaper inom skolämnena utan även kunskaper om hur man 
arbetade i lag och hur man la upp ansvaret. Spåren av mänsklig aktivitet och spåren 
av naturens krafter kan i utomhusmiljön i mötet mellan de lärande barnen och 
föremålet för lärandet på plats, ge mer autentisk erfarenhet än beskrivningarna 
genom text och bild.  Att vistas i skogen, på vattnet, i fabriken eller på biblioteket är 
ett annat sätt att skapa underlag för sina frågeställningar än att enbart söka upp dem 
i texter (Dahlgren och Sandberg, 2004). Forskning visar att om vi upplever någonting 
kommer vi ihåg i större utsträckning än om vi bara läser, hör eller ser någonting. 
Genom att höra och se samtidigt eller diskutera ger också godare effekter än enbart 
ett sinne i taget. Men för att komma ihåg absolut bäst efter att uppleva är att lära ut 
till andra (Naturskolföreningen 2007).   
 Björkman (2005) lyfter i sin text en uppsats skriven av Thulin, där hon 
undersökte hur barn saker om lövens nerbrytningsprocess. Hon intervjuade barn vid 
två olika tillfällen, vid första tillfället kom barnen på många kreativa idéer men andra 
gången visste några av barnen att djur bajsade och att det sedan blir jord. Efter att 
Thulin genomfört sina intervjuer startade att tema arbete kring vad som händer med 
löven. Pedagoger och barn kom fram till olika hypoteser som barnen sedan fick testa 
och undersöka. Genom att skapa aktiviteter där barnens lärande utmanas och 
utvecklas, detta får inte bara ske för sig själv utifrån barnen ska även förstå syftet och 
inte bara uppleva aktiviteten som rolig och lustfylld. Detta gör att det krävs mer av 
pedagogerna runt omkring barnen. Thulin säger även att det inte är barns ålder som 
sätter upp gränser utan det är barnens erfarenheter som redan blivit erövrade. Som 
pedagog gäller det att veta vart barnen befinner sig erfarenhets mässigt för att kunna 
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utmana dem vidare för att barnen ska erövra nya erfarenheter. Pedagogen behöver 
sälla utvecklande frågor för att skapa diskussioner för att utmana barnen precis som 
dem behöver utmana barnen i praktiska situationer.  

3.3. Historisk utgångspunkt redan från Aristoteles tid 
Szczepanski säger också att utomhuspedagogik inte när någonting nytt utan det har 
funnits länge redan Aristoteles talade om praktiska visdom och miljöns påverkan och 
Rousseau sa att det behövs naturlig uppfostran för att komplettera den teoretiska 
bildningen. Även Ellen Key prata om att lära på andra sätt än sittande i skolbänken 
och Deweys tes ”gripa för att begripa”. Historien har fullt av utomhuspedagoger men 
tolkningen har inte alltid inneburit stora intressen.  Det finns fåtal aktiviteter som 
görs inne som inte går att göra ute. Det ställer bara krav på att pedagogerna 
reflekterar till var, när, vad och hur det är lämpligt och utformar efter barnens behov 
och ser till aktiviteten bästa utgångspunkt (Claesdotter 2005). 
 Erfarenheter och intryck samlar vi på oss under hela dygnet men det är 
sällan man hinner följa upp och utveckla att man ser, hör och känner. Sandberg 
(2008) lyfter en person som såg till att erfarenheter omvandlades till användbar och 
utvecklad kunskap, Celestin Freiner (1896-1966). Efter sitt deltagande i första 
världskriget och krigets slut startade han som outbildad lärare en skola där 
erfarenheter var prioritet ett. Barnen skulle samla på sig så mycket erfarenheter och 
intryck som möjligt. Varje morgon startade med att de gick på studiebesök till olika 
platser eller bara var ute i naturen för att samla på sig erfarenheter. Dessa 
erfarenheter fick barnen sedan skriva om, prata om och rita om. Deras skola var 
omgjord till en verkstad och arbetet fortskred till att bli ett tryckeri där barnen gjorde 
egna faktaböcker om de som de upplevt och erfaret. Freiner menade att de förenade 
handens arbete med det formella språket.  Sandberg lyfter de faktum av att utemiljön 
borde ses som en guldgruva då kunskaperna barn tar med sig därifrån är gratis 
kunskap, erfarenheter i naturen kostar inte många kronor. Så förutom den självklara 
aspekten att hälsan förbättras så är det alltså helt gratis att närvara i naturen. 
Utomhuspedagogik är en process, en plats för lärande, ett sätt att lära och en mening 
med lärande. Under 1700 talet påpekade Jean Racques Rousseau att barn behöver få 
röra på sig och att dem lär sig bäst genom upplevelser. Naturen för honom var en 
optimal inlärnings plats för barn utveckling. I läroplanen från 1865 stod det med att 
barn skulle vistas ute oavsett väder, friluftsdagarnas obligatoriska existens motiveras 
med hur det gynnar de övriga skolan arbete och hur hälsans goda påverkan (Brügge 
och Szczepanski 1999). 

3.4. Sammanfattning 
Att använda sig av utomhuspedagogik är inte nytt men hur vi i dagens samhälle med 
koppling till nuvarande läroplanen använder uterummet ur ett lärande perspektiv 
behöver utvecklas. Genom utomhuspedagogik bidrar det inte bara till inlärning 
utifrån vad som just nu upptäcks utan samtidigt bidrar miljön till större 
inlärningsmöjligheter allmänt samt att motoriken och koordinationen utvecklas per 
automatik samtidigt som hälsan gynnas av att vara utomhus.  

4. Metod 

4.1. Val och motivering av metod och design 
Kvantitativ forskning frambringar numerisk data, omvandlas det som observerats, 
rapporterats eller registrerats till kvantifierbara enheter. Det finns bra möjligheter för 
att analysera det insamlade datamaterialet. Däremot hör kvantitativ forskning ihop 
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med större studier men med fokus på något specifikt för att sedan studera och 
jämföra det fokuserade faktorerna området med faktorer.   
 Kvalitativ forskning associeras med småskaliga studier och tenderar att 
ha relativt begränsats omfång och involvera relativt få människor eller situationer. 
Det innebär att det finns möjlighet till att gå djupgående och ha täta beskrivningen 
men enbart med en mindre antal enheter. Forskningen associeras med ett holistiskt 
perspektiv och har en benägenhet att betrakta saker i deras kontext och poängterar 
hur de hänger ihop och är beroende av varandra. Kvalitativ forskning omvandlar det 
som observerats, rapporterats eller registrerats till skrivna ord, data. Det kan kopplas 
till beskrivning då insamlings fakta omvandlar till ord blir till en beskrivning av 
forsknings området. Till skillnad mot kvantitativ forskning där det omvandlar till 
analys och siffror. Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskning då våra 
verksamhetsförlagda utbildningar har varit på var sin förskola ansåg vi att dessa barn 
var lite för små för att analyseras utifrån deras ord. Det var mer deras beteende 
förändringar vi ville se tydligare och valde därför observationer för att se attityd 
skillnaden på barnen.  

4.2. Design  

Vi har använt oss av aktionsforskning som är en forskningsstrategi som förknippas 
med att vara praktiskt och användas i småskaliga forskningsprojekt. 
Forskningsprojekten utgår ifrån att förbättra och utveckla praktiken eftersom fokus 
ligger inom aktionsforskningen på förändringsfrågor. Forskningen handlar inte om 
att bara upptäcka problem som existerar utan att även kunna finna lösningar på 
problem. Aktionsforskning har fyra typdrag vilka är;  
 

 Praktisk inriktning – utgå från ett problem eller utvecklingsområde 

 Förändring – en del av forskningen och lösa problem 

 Cyklisk process – resultaten i början av forskningen påverkar den fortsatta 
forskningsprocessen 

 Deltagande – forskaren är deltagande i forskningsarbetet och inte en passiv 
observatör.  

 
Aktionsforskningen har gett möjlighet till att kunna gå djupare inom ämnet och 
därifrån kunnat ge medel för större utveckling av den berörda verksamheten. 
Förändringen sker inte i stora steg utan med små steg och det viktigaste steget är den 
kognitiva utvecklingen hos forskaren, hur forskaren kan använda ny kunskap för 
fortsatt arbete inom forskningsområdet.    
 Fördelar med aktionsforskning är möjligheten till utveckling av problem 
områden på ett positivt sätt och deltagarna blir involverade i förändringsprocessen 
vilket ledar till professionell självutveckling. Nackdelarna med aktionsforskning är 
istället att det skapas fler ramar utifrån att deltagarna är involverade och den aktuella 
verksamhetsmiljön och dess inriktning påverkar resultatet. Aktionsforskning går inte 
att utföra helt opartiskt eller objektivt utifrån forskningsområdet. Forskningen blir 
inte sky hög vetenskap utan istället sådant som alla kan ta del av utifrån att den 
utvecklar vardagliga rutiner.  

4.3. Val av undersökningsgrupp 
Vi har valt de förskolegrupper där vi varit under vår verksamhetsförlagda utbildning, 
men fokuserat på olika åldersgrupper. Ena fokus gruppen bestod av 1-2 åringar, 
andra av 4-5 åringar. Vi fokuserade på just dess grupper utifrån att 
utvecklingsmöjligheten fanns där men även att det fanns pedagoger som godkänt vår 
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forskning. För att inte få en snedvriden bild och öka bredden har hela barngruppen 
observerats och under olika tider av dagen på förskolan. Däremot har fokus varit på 
den planerade verksamheten men även tiden utöver det har tagits med i arbetet.  

4.4. Forsknings metod 
Vi valde observation som förfarande utifrån att vi skulle undersöka vad som 
konstaterat sker ute i verksamheten på förskolorna. Vi ville inte bara veta vad som 
påstås ske på förskolor inom utomhuspedagogiken utan istället få fram fakta om vad 
som konstaterat sker. Vi valde bort intervjuer och enkäter utifrån att svar där inte 
alltid måste beskriva den verkliga verksamheten utan mest påvisar pedagogernas 
tankar om verksamheten – informationen och fakta därifrån stämmer inte alltid 
överens med verkligheten oavsett om de som svarar ljuger medvetet eller omedvetet. 
Resultat vi fått av observationerna är ofta konkret och lätt begriplig vilket underlättar 
vidare arbete med att teckna ner det insamlade materialet. Nackdelen med 
observationer är att dem är tidskrävande men även att observatören ofta bara ser det 
yttre beteendet och missar känslor och tankar som observerande personer har 
(Stukát 2005). 

Som observatör behöver måste det finnas fokus på vad det är som 
eftersöks. Vi har använt oss av deltagarobservationer eftersom vi varit med i gruppen 
men till en början observerat vad som sker utan att försöka förändra eller störa. I 
processen har vi observerat vad som skett, sagts och planerats. I slutet av processen 
har vi däremot analyserat och diskuterat vad man kan göra för att förändra och 
utveckla utgångsläget. Nackdelen är att det som observerats och sker påverkas av 
observatören, men även observatören blir påverkad vilket kan påverka en objektiv 
beskrivning. Fördelen är att observatören kommer åt djupare kunskap eftersom 
observatören är aktiv i aktiviteten (Stukát 2005). Observatörens roll kan 
kategoriseras in i två. Den första där observatören själv är delaktig i det som 
observeras vilket både kan vara positivt och negativt då det är lätt att observatören 
lätt kan sätta sin egen prägel på de som ses och hörs menar Bjørndal (2007). vidare 
menar Björndal att en delaktig observatör verkligen får se de naturlig och ingenting 
blir framkrystat eller över analyserat utan observatören ser aktiviteten för vad den är. 
När observatören icke är delaktig i aktiviteten så har information om att detta ska ske 
menar Björndal kan leda till att spontaniteten hålls tillbaka då elever/barn kan känna 
att de måste göra rätt. 

4.5. Redogörelse av analysmetod och databearbetning. 

Vi har använt oss av Bjr ndal (2005) analysmetod som innebär att vi förenklar, 

klassificerar, jämför och kartlägger mönster. Som observatör kan inte allt som sker 
tas in och observeras utan fokus måste finnas på vissa olika aspekter. Som observatör 
har vi fått komma fram till vad som har relevans och särskild relevans för 
forskningen. Utifrån mönster har vi fått undersöka hur dessa mönster uppkommer. 
För att kunna utvärdera observationerna konstruktivt behöver vi identifiera 
kvalitativa egenskaper som är relevanta för detta utgångsläge, den pedagogiska 
miljön och har möjlighet att utvecklas (Bjr ndal 2005). 

4.6. Etiska överväganden  

Inför aktionsforskningen tillfrågades aktuella förskolor om vi fick utföra 
aktionsforskning hos dem. Eftersom vi observerar både barn och pedagoger behövde 
vi tillstånd av förskolorna där observationerna skulle ske innan vi kunde genomföras. 
Bjr ndal (2005) anser att gränsen för vad som accepteras är olika för olika 

människor men även att olika områden är olika känsliga. Viktigast av allt är att veta 
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vad för syfte observationerna har och utifrån området motivera varför dem ska ske 
oavsett området även om känsligare områden behöver mer motivering. 
Observationer är däremot en viktig del i lärarstudenters utbildning vilket kan 
motivera känsligare observationer mer men inte helt eftersom det måste finnas 
annan motivering också. Eftersom vi enbart använt observationer med våra ögon och 
skrivit ner händelseförloppet blir det inte lika känsligt som det varit om vi även tagit 
kort eller filmat. Vi har även tagit hänsyn till tystnadsplikten både genom att inte 
lämna ut materialet till andra och inte använda namn på varken förskolorna där 
observationerna skett eller namn på barnen som observerats. Observationer ska inte 
skada någon utan ska vara grund för utveckling och lärande för både de observerade 
och oss som lärarstudenter (Bjr ndal 2005).    

 Utifrån de fyra etiska principerna från Vetenskapsrådet har 
observationerna sedan genomförts (Stukát 2005). Dessa fyra är:  

 Informationskravet – skyldighet att informera deltagarna om syftet med 
undersökningarna och att det är frivilligt att ställa upp i undersökningen. 

 Samtyckeskravet – deltagarna har frihet att inte vara med i undersökningen 
och om dem vill lämna undersökningen under tiden den pågår. 

 Konfidentialitetskravet – säkerhet om att personuppgifter om deltagarna inte 
får hamna i orätta händer eller offentliggörs. 

 Nyttjandekravet – innebär att insamlat datamaterial enbart får användas till 
den undersökning som sagts till deltagarna. 

5. Processbeskrivning 

5.1. Förskola 1  

Det är en förskola i Mellansverige med 4 avdelningar uppdelat på 1-2 åringar med 2 
förskollärare och 1 barnskötare, 2-3 åringar med 2 förskollärare och 1 barnskötare, 3-
4 åringar med 1 förskollärare och 2 barnskötare och 4-5 åringar med 2 förskollärare 
och 1 barnskötare. Avdelningarna är uppdelade utifrån att 1-2 årsavdelningen och 2-3 
årsavdelningen ligger vägg i vägg och på andra sidan byggnaden ligger 3-4 
årsavdelningen och 4-5 årsavdelningen som delvis ligger vägg och vägg men även 
delar många av sina lokaler tillsammans för att erbjuda barnen så stor variation som 
möjligt inomhus. Utomhusgården går runt om hela förskolebyggnaden som erbjuder 
stor variation på miljö. Denna förskola har under hela min utbildning varit min 
partner förskola vilket inneburit att jag fått följa flera barn från småbarn tills dem 
fortsätter upp i förskolan. Förskolan är belägen precis bredvid en skog men även i 
närhet till andra miljöer såsom lekparker, fotbollsplan och buss för att ta sig iväg på 
större utflykter. 

5.2. Förskola 2 

Det är en förskola i mellan Sverige med 3 avdelningar, placerade i varsin ände av 
byggnaden. Förbindelsen mellan småbarns- och storbarnsavdelningarna är en 
långkorridor. I korridoren finns personalens utrymmen. Förskolan är placerad intill 
ett villa område och har en stor utegård. Detta har varit min partnerskola under hela 
min utbildning så jag har varit med och sett flera barns utveckling och medverkat i 
flera av förskolans tema arbeten och utflykter. Storbarnsavdelningen är två 
avdelningars ytor hopslagna till en och här arbetar man som ett stort arbetslag på fem 
pedagoger och en barnskötare medan på småbarnssidan så arbetar men i lag om tre, 
två pedagoger och en barnskötare. Det totala barn antalet på förskolan är 72, antal 1-
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2 åringar är 13, antal 2-3 åringar 17 och antal 4-5 åringar 42. Min handledare arbetar 
på minsta avdelningen och det är här jag spenderat majoriteten av min 
verksamhetsförlagds utbildning. 

5.3. Utgångsläge förskola 1 

Utifrån att jag till en början var på småbarn med barn i åldern 1-2 år ändrades tanken 
kring vad som skulle undersökas delvis. Huvudpunkten var att undersöka varför 
barnen går ut - går dem bara ut för att gå ut eller går dem ut för att ha pedagogisk 
verksamhet? Hur kan den pedagogiska verksamheten utomhus påverka gruppens 
utveckling och lärande? Hur kan inomhus aktiviteter stödjas av utomhus aktiviteter 
och tvärtom?     
 Observationerna gällde 2 avdelningars grupper på en förskola med 4 
avdelningar i Mellansverige. Avdelningarna bestod av enda 13 barn i åldern 1-2 år och 
andra 21 barn i åldern 4-5 år.  

5.3.1. Inomhusmiljön 

Inomhus har barnen möjlighet att träna motoriken genom att ta sig mellan 
rummen/gå, leka/dansa till musik, ”hinderbana” byggd av mjuka kuddar och 
kryptunnel men även mer finmotorik såsom äta själva, klä på sig, pyssla, pussla, läsa 
böcker samt rita och måla. Barnen tränar inte bara på det motoriska inomhus utan 
även socialt tillsammans med varandra. Inomhus måste barnen hålla sig inom vissa 
ramar eftersom det finns väggar som begränsar utrymmet. Barnen måste vistas på 
samma yta oavsett om dem vill eller inte, vilket leder till att gruppen umgås under 
påtvingade former.      
 Nästa varje dag efter 1-2 åringarna har sovit spelas det musik som barnen 
kan dansa till men även hinder material gjort av kryptunnel, stor mjuk matta och 
mjuka hinder som barnen kan flytta som dem vill och vända upp och ner för att få 
olika funktioner. Antingen kan dem göra den till en balansbräda men även något att 
gå över som inte är helt plant. Barnen utmanas med ojämnt underlag vilket även kan 
jämföras med förskolegårdens miljö. Ute i skogen utmanas barnen än mer eftersom 
underlaget där är ännu mer ojämnt, vilket leder till att barnens balans och 
koordinationsförmåga.      
 4-5 åringarnas inomhusmiljö är större räknat i kvadrat sammanlagt, men 
utslaget per barn är antalet kvadrat färre än på 1-2 årsavdelningen. Miljön består av 
olika teman i olika rum och erbjuder en bred valmöjlighet på material. Ett av 
rummen är en naturateljé där dem har allt från material från naturen men även fakta 
böcker om naturen och pussel med både bilder och fakta om naturen.  Utöver detta 
har dem även bilder som representerar årets olika årstider vår, sommar, höst och 
vinter.       
 Barn och pedagoger skällsorterar material som ska slängs på förskolan, 
allt från maten som inte äts upp och papper till glas och metall. På avdelningen för 1-
2 åringar har barnen inte blivit involverade i sorteringen än medans på avdelningen 
för 4-5 åringar står barnen för sorteringen lika mycket som pedagogerna.  

5.3.2. Utomhusmiljön 

Förskolan ligger precis bredvid skogen och har närhet till många andra utomhus 
miljöer så som lekparker, fotbollsplan och buss för att ta sig iväg på länge utflykter. 
Den största skillnaden mellan att ha utomhuspedagogik med de allra minsta barnen 
och de äldsta är hur långa avstånd till utflyktsplatsen och förskolegården. De minsta 
barnen håller sig väldigt nära medans de äldsta barnen både kan vara precis utanför 
förskolegården men också långt ifrån iväg på äventyr dit dem ibland även få åka buss. 
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 Barnen får träna allt från grovmotorik, finmotorik och koordination till 
att fungera socialt i större grupper eller i aktiviteter som kräver större utrymme än 
inomhusmiljön.  Barnen får även chans att koppla ihop teori och praktik, lyfta upp 
vad som händer utomhus i naturen om hösten är ett exempel. Utomhus får barnen 
träna sin grovmotorik utifrån att underlagen på förskolegården och skogen varierar 
mycket och utmanar barnen på olika vis. Barnen övar även sin motorik genom att 
bland annat sparka boll och gräva i sandlådan. Att barnens värld blir mycket större 
utomhus gör också att barnen har mer att upptäcka.   
 De större barnen 4-5 åringarna använder utomhusmiljön under 
förmiddagen och eftermiddagen. Om dem är ute redan innan mellanmålet fortsätter 
dem oftast vara ute och äter mellanmål utomhus. Däremot är det oftast bara 
förmiddagen som är planerad utifrån pedagogiska aktiviteter. Utomhus miljön blir 
också ofta en plats där barnen får vara när inomhusmiljön blir för liten utifrån 
barnens rörelsemönster.     
 Barnens sociala utvecklas stimuleras även av att variera inomhus vistelse 
och utomhus vistelse. Allt från att variera materialet som barnen kan leka med och 
miljön dem rör sig runt på. Utomhus möter dem även på andra barn från förskolan 
och går gruppen iväg tränas gruppen på att hålla ihop som grupp, även om det inte 
finns några väggar som håller dem samman.   

5.3.3. Egna initiativ 

Egna aktiviteter på avdelningen med 1-2 åringar bestod mestadels av att tillsammans 
med övriga pedagoger planera och diskutera varför vi skulle gå ut. Vi diskuterade 
olika aktiviteter och vad för syfte dessa hade, vi hade sällan som mål att gå ut bara för 
att gå ut.        
 Bygglek och teknik var fokusområdet för ena gruppen på avdelningen för 
4-5 åringar, jag som lärare fick i uppdrag att planera vad barnen skulle göra inom 
området. Första tanken var att självklart gå ut och bygga men utifrån vilka barn och 
pedagoger som skulle vara med gruppen var möjligheterna begränsade. Istället 
byggde gruppen inomhus och diskuterade vad vi förut har byggt utomhus på 
förskolan och allmänt omkring vad att bygga innebär. Målet med att gå ut och bygg 
var att barnen skulle få upptäcka flera olika typer byggmaterial och större både 
byggplats men också material.     
 På avdelningen för 4-5 åringarna hade dem i veckan startat upp ett tema 
arbete kring kompostering. Jag, en pedagog till och barnen diskuterade om vad som 
händer med löven under vintern. Hur förändrar sig naturen mellan de olika 
årstiderna, vad tyckte barnen förändrades? Vart tar löven vägen och vart kommer 
dem ifrån? Att vi diskuterade just löv var utifrån att barnen själva fått vara med och 
skapa komposter och samla ihop komposterbart material på förskolegården. Barnen 
fick både uppleva kompostering praktiskt och teoretiskt. Grunden till varför var för 
att barnen skulle få chans att se samband mellan praktiken utomhus och teorin 
bakom varför naturen förändras och hur den förändras.  

5.3.4. Observationer av andra pedagoger 

Utomhus har barnen arbetet med att kompostera, dem har fått vara med och bygga 
flera komposter där dem sedan tillsammans med pedagogerna lagt ner allt från löv 
till blasten från de skördade morötterna. Barnen har även fått göra maskkomposter 
där barnen först får skapa en miljö som är jord, sand, löv varierat i smalt glas/plast 
låda(?!) och sedan leta fram maskar för att lägga där. Detta för att barnen ska få 
undersöka och se maskars vägar genom komposten och vad som händer med löven 
som finns där. Barnen har även pratat om vad som händer med vår natur från hösten 
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då löven faller ner till att våren kommer och löven är borta på marken och det växer 
fram nya på träden.     
 Barnen får oftast leka fritt utomhus på eftermiddagarna utan planerade 
aktiviteter, men det sker att pedagoger startar igång olika aktiviteter så som 
exempelvis ”Under hökens vingar kom” som är en lek. Förmiddagens aktiviteter 
planeras även som pedagogiska aktiviteter utomhus så som byggteknik och 
skogsäventyr.      
 1-2 årsavdelningen startade upp ett tema arbete kring små barns 
forskande, och använder dem både inomhus miljön men även utomhus miljön finns 
det så mycket mer att upptäcka för alla barn oavsett intresse.  Pedagogerna 
observerar vad barnen för att kunna gå vidare och ge barnen fortsatta möjligheter i 
sitt forskande.     
 Avdelningen med 1-2 åringar går till fotbollsplanen för att spraka boll. På 
vägen dit får barnen antingen åka vagn eller gå, beroende på om dem orkar gå hela 
vägen själva. Väl på plats får barnen tillsammans leka och sparka på 7 bollar i olika 
storlek. Allt från bara gå runt med bollen till att spara mellan varandra sker. Men 
redan efter 15 minuter tröttnar barnen på bollarna, och börjar istället upptäcka annat 
vilket gör att vi pedagoger väljer att gå mot förskolan igen. Att ta sig mellan förskolan 
och fotbollsplanen är inget vi stressar igenom utan det är också en de av barnen 
upptäckt för dagen – vägen mellan planen och förskolan.   
 Avdelningen för 1-2 åringar har även en skogsdunge som dem besöker de 
flesta gångerna dem går till skogen. Barnen får upptäcka fritt väl framme i dungen 
och springa på deras så kallade motionsslinga. Motionsslingan är en liten bit i 
utkanten av dungen som tränar barnens grovmotorik rejält då den börjar med att 
barnen får gå upp för en liten backe sedan fortsätta över ett litet dike och sedan på en 
liten stig tillbaka till stora stigen som går ner till början av slingan. Första gångerna 
jag var med 1-2 årsavdelningen ut i skogen till dungen under vecka 40 sprang några 
barn före som vi fick ropa på så vi höll ihop. Barnen gick åt alla håll och kanter enskilt 
en och en mest. Medans när jag var tillbaka vecka 46 och vi återigen gick tillbaka till 
dungen så höll barnen ihop mer som en grupp, sprang motionsslingan tillsammans 
men också hämtade varandra om något barn gick ifrån dungen. Barnen motorik 
utvecklades också mellan dess 5 veckor vilket gjorde det mer möjligt att alla skulle 
kunna gå motionsslingan tillsammans. Pedagogerna har på flera olika sätt jobbat 
med gruppstärkande aktiviteter allt ifrån att måla kompismålningar inne tillsammans 
två och två. Utomhus har gruppen varit iväg på utflykter utanför förskolgården där 
gruppen fått träna på att hålla samman trots att det inte finns väggar eller staket -
gruppen är en grupp som håller ihop. Barnen svänger själva även upp till 
skogsdungen under promenader och utflykter från förskolegården, oavsett om vi ska 
gå till dungen eller inte.      
 Både på 1-2 årsavdelningen samt 4-5 årsavdelningen har barnen har 
oftast planerade aktiviteter utomhus om de går ut om förmiddagen däremot blir 
aktiviteterna utomhus på eftermiddagen mindre planerade. 1-2 åringarna har svårare 
att gå ut vintertid eftersom när barnen är redo att gå ut igen efter vila och mellanmål 
är det redan mörkt utomhus 

5.4. Utgångsläge förskola 2 

På en förskola i mellan Sverige har under två förmiddagar observeringar skett. Under 
dessa två veckor var det mycket turbulens som verkligen visade på alla komplexitet 
som pedagoger möter. Det var renovering på gång så varje avdelning skulle få det 
ommålat, så för varje vecka som gick så skedde det omflyttningar av saker och nya 
rum spärrades av. Barngruppen isig är en blandnig av 3-5 åringar och representanter 
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från olika etniciteter finns men majoriteten är syrianer. Blandningen mellan pojkar 
och flickor samt ålder har lagts i åtanke då gruppindelningen gjort. Barngruppen är 
indelad i fyra grupper; lila, blå, gul och rosa. Varje morgon dras det två grupper som 
får äran att gå på utflykt. Den morgonen som var vald till att observera hölls hemlig 
för pedagogerna så ingenting skulle bli krystat. På vägen till skogen pratas det om allt 
möjligt, vems hus vi går förbi, vart alla maskar gömmer sig och om vad som ska 
hända i skogen. Vanligtvis så finns det begränsningar inomhus som är skapta av 
pedagoger och väggar medan utomhusmiljön erbjuder stora möjligheter till 
kreativitet och fantasi utveckling. Dock kan pedagogers oro sätta begränsningar 
utomhus.  Barnen är indelade i fyra grupper då hela barngruppen består av 42 barn 
så arbetar pedagogerna mycket med förmiddags aktiviteter då lokalerna inte riktigt 
håller för 42 barn. Lokalen är två avdelningar med en skiljevägg som varit 
avdelningsavdelaren tidigare men nu har pedagogerna valt att förevigt ha väggen 
ihopdragen.  

5.4.1. Observationer av pedagoger 

5.4.1.1. Tillfälle 1 

Första dagen går vi till skogen med ungefär tolv barn och två pedagoger plus jag. När 
vi kommer till stigen in i skogen låter pedagogerna barnen gå in själv men säger att 
dem inte får gå längre än att de ser en av oss vuxna. Väl när vi alla kommit en liten bit 
in i skogen samlas vi på ett fallet träd för lite frukt. Efter frukten så går några barn in 
under ett fång av träd och de ser ut som om de är i en koja, vi pedagoger börjar lyfta 
upp pinnar för att skapa väggar till kojan. Alla barn hjälper till att leta pinnar och 
ingen pinne är dålig eller fel utan alla inkluderas med sitt bidrag. Barnen intar olika 
roller när de ska bygga några av barnen sköter utformningen av koja och visa lägger 
mer kraft på att hitta långa pinnar. Flera av barnen beter sig som riktig byggare och 
placerar pinnarna väl. Efter ett litet tag är en ”vägg” bygg och nu ska dem fortsätta 
med ingången och visar oss, pedagoger, var dem tycker den ska placeras.  
Pedagogerna hjälper till att hämta pinnar och lyfta upp pinnarna men skogen är 
oförutsägbar så helt plötsligt upptäcks ett hav av höstkantareller som vi börjar plocka 
ner i en påse. Allt eftersom vi vuxna utesluter sig från koj bygget så har även barnens 
lek med kojan avtagit. Det klättras upp på stenar, de plockar blåbär som bara 
smackar vatten innan det är dags för återsamling och hemgång. Vi börjar prata om 
varför blåbären inte smakar som de brukar och barnen tror att det har regnat för 
mycket, några tror att de gamla. Hela tiden så försöker pedagogerna fånga upp 
barnens kreativitet. Nackdelen med denna förmiddag ansåg ena pedagogen var att 
kameran glömts hemma på förskolan. Att det mitt under bygget började regna var 
inget som störde barnen dock efter ett tag så var det en pojke som börjar gnälla. 
Denne pojke var den sista ut ur kapprummet då han och pedagogen var oense om 
vilka kläder som var bäst lämpade för skogen. Det slutade med att han fick ta på sig 
de han ville.  

5.4.1.2. Tillfälle 2 

Andra dagen vi går till skogen är det jag och en pedagog och 11st, en mindre idag har 
vi med oss fast denna gång är upplägget helt annorlunda. Även denna dag följer 
pojken som inte ville klä på sig med och jag påminner honom när ha börjar grina över 
att jackan knölar om att igår när du hade andra jackan så frös du hela tiden. 
Motvilligt tar han på sig fleecejackan och ordentliga överdragsbyxor och ställer sig 
med resten utanför vid grinden. Barnen ska hålla formationen hela vägen in i skogen 
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vill pedagogen. Väl inne i skogen så sätts det upp band runt träden som barnen inte 
får gå utanför. Det skapas som en liten ruta i skogen och till och med jag som är 
vuxen känner mig instäng trots att vi är i naturen, en öppen miljö. Koj bygget 
inspekteras mest och några barn hämtar lite pinnar men mest så sker de upptäckter i 
skogen sås om. Efter ett tag bestämmer sig pedagogen att vi ska röra på oss lite men 
barnen får inte gå längre bort än att dem som någon av oss vuxna. Kliver barnen så 
att dem knappt blir synliga höra en fin stämma ”ser du mig nu!”. Under vår lilla 
vandring hittar vi en annan avdelning som firar födelsedag i skogen, vi myser oss ner 
och hjälper de sjunga ”ja må hon leva”. Barnen leker lite innan vi myser oss tillbaka 
till vår utgångspunkt i skogen. Barnen har nu blivit ivriga och springer för i skogen. 
Jag ser dem och ropar till när de försvinner helt ur min syn. När vi kommer tillbaka 
till utgångspunkten så säger pedagogen åt barnen att ingen av dem som hade koll på 
vart hon var för hon såg minsann inte dem. Då rycker jag in och säger att jag såg och 
sa till dem när de gick för långt. Några minuter senare samlas vi och går den lite 
längre vägen tillbaka till förskolan. Klockan är för lite för att gå direkt tillbaka, 
aktivitetstiden menar pedagogen är mellan 09- 10.30 och då klockan bara är tio så tar 
hon täten och går en omvägen tillbaka till förskolan. 

5.4.2. Egna initiativ 

5.4.2.1. Tillfälle 1 

Höstkantrarellerna var något som jag snubblade över och plötsligt var havet av 
höstkantareller upptäckte. Flera av barnen trodde inte på att de var ätbar efter som 
kantareller hade de lärt sig skulle vara gula. När vi kommit överens om att kantareller 
fanns även i svart. Startar vi vår jakt efter andra ätbara fenomen i skogen och direkt 
så är jakten igång och det dröjer inte länge förens vi hittar några fåtal blåbär så lever 
kvar på riset. Blåbären är höstmogna och barnens provar men flera spottar ut då de 
smakar konstigt eller som flera av dem säger bara vatten. Hur kan de komma sig 
frågar jag? Några tror att de beror på att det regnar och andra för att de är gamla. 
Eftersom att jag själv inte vet svaret på frågan så låter vi det vara osagt om vilket som 
är det rätta svaret och låter nyfikenheten stillas av de som tros.  

5.4.2.2. Tillfälle 2 

På vår promenad tillbaka hittar vi en massa kastanjer och maskar som vi stannar och 
undersöker. Hur tar en mask sig fram egentligen? Vi tittar närmare på masken och 
ser att den har ränder som delar den i olika stora delar. Vi pratar lite om det och 
bestämmer oss för att den ålar fram. Kastanjerna stoppar vi ner i fickan och tar med 
tillbaka för att lämna i vår lövhög så maskarna har något att leka med. Barnen samlar 
fickorna fulla och springer direkt till lövhögen när vi kommer innanför 
förskolegrinden. Vi går in och börjar klä av oss för att samlas på samlingen. Innan 
alla barn hinner bli klara så sitter barnen och bläddrar i lite olika böcker och en pojke 
kommer till mig med en bok som heter Nalle Bruno och daggmasken Lubbe. Läser 
igenom boken och får svar på våra frågor kring daggmasken. Jag frågar pojken om 
han vill berätta för dem andra att vi nu vet svaret och de vill han gärna. Han sitter 
under samlingen med boken i knä med det har tagit så lång tid för alla barn att 
komma in att tiden inte finns för att han ska kunna berätta säger pedagogen. Han 
lägger ifrån sig boken och går och ställer sig i mat kön. Under lunchen sitter jag vid 
hans bord och vi pratar om hur vi hade det i skogen och om boken vi precis läst. I 
flera dagar läser vi boken och barnen stoppar mig vid olika tillfällen i boken för att 
påminna mig om att dem redan vet de. 
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Under eftermiddagen är det flera av pojkarna som inte har något att göra 
så jag bestämmer att vi ska ha skattjakt efter kastanjer. De tre pojkarna får var sin 
hink och när hinken är full eller när de inte orkar lyfta hinken mer så ska vi räkna och 
se hur många som hittades. De ger sig i väg och flera andra barn hjälper till. När det 
kommer tillbaka så säger en pedagog att kastanjerna får man inte gå hem och när jag 
förklarar att vi ska lämna tillbaka dem vi ville bara veta hur många kastanjer vi kunde 
hitta. Vi räknar hink för hink och lägger upp alla kastanjer på långa rader på bordet 
och slutsumman landar på 118st. Eftersom de varit så duktigt och hittat så många så 
lovar jag dem att de ska få ta en var och resten ska vi gömma under löven i lövhögen, 
så maskarna har något att leka med.   

6. Analys och diskussion 

6.1. Förskola 1 

Förskolans läroplan framskriver att barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter 
under dagen och 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 
(Utbildningsdepartementet 2010). Under observationerna kom det fram att barnen 
får upptäcka både inomhus miljön och utomhusmiljön. De äldre barnens variation 
var däremot större eftersom de har flera rum och mer material inomhus men också 
går iväg på längre utflykter från förskolan än de mindre barnen. Däremot får både 
yngre och äldre möjlighet att upptäcka vad som finns utanför förskolegården och 
därmed vidgas barnens verksamhet, vilket Persson Gode (2011) anser ökar barns 
chanser att nå strävansmålen i läroplanen för förskolan. Brügge och Szczepanski 
(1999) lyfter att upplevelser med hela kroppen ökar motivationen och intresset om, 
vår omvärld, vilket kan kopplas samman med att de yngre barnen på förskolan, 1-2 
åringarna, går på promenader iväg från förskolegården och vägen till den planerade 
platsen får ta den tid som barnen vill upptäcka på vägen dit. Brügge och Szczepanski 
(1999) tar även upp att uterummet inte består enbart av skogen utan det är allt från 
förskolegården, parken och stadslandskapet.   
 De äldre barnen på förskola 1 ges möjlighet till att få uppleva 
komposteringsprocessen både i diskussion och i praktiken när dem får bygga 
komposter och diskutera vad som ska finnas i komposter, varför vi komposterar och 
hur kretsloppet med löv förändras under vår, sommar, höst och vinter.  Thulin anser 
att pedagoger och barn tillsammans ska komma fram till olika hypoteser och sedan 
testa och genomföra dessa (Björkman 2005). Barn ska även förstå syftet mer i olika 
aktiviteter inte bara att det är roligt utan även att dem lär sig saker. Det enligt oss 
handlar inte om att omvandla förskolan till skola utan att barnens självförtroende ska 
stärkas i och med att dem förstår och är medvetna mer om sin kunskap och inlärning 
Både Ellen Key och Dewey (Claesdotter 2005) lyfter att det ska finnas fler sätt att lära 
än teoretiskt. Däremot lyfter även Claesdotter att det ställer krav på pedagogers 
reflektion till de planerade aktiviteterna för att de ska vara passade för aktuell 
barngrupps behov. På förskola 1 på avdelningen för 1-2 åringarna visade pedagogerna 
att dem reflekterat och planerat barnens aktiviteter utifrån både barnens intresse och 
erfarenheter. Barnen fick upptäcka vad dem tyckte var intressant vid utflykter till 
skogen men även stödjas upp genom att åka vagn dit för att kunna komma dit och 
upptäcka skogen.      
 Läroplanen framskriver att barn ska lära sig visa respekt för allt levande 
om omsorg till sin närmiljö och förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp 
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(Utbildningsdepartementet 2010). Barnen på förskola 1 på avdelningen för 4-5 
åringar får diskutera delar ur naturens kretslopp när dem pratar om vad som sker 
med löven ute i vår natur och sedan även hjälpa naturen på traven då dem bygger och 
samlar material i komposter. Komposterna byggdes upp på förskolegården vilket gör 
att barnen kan fortsätta lägga dit komposteringsmaterial även efter att projektet 
startat. Gården är även till för alla avdelningar enligt Persson Gode (2011) vilket gör 
att även de andra avdelningarna blir involverade i komposteringen. Forskning visar 
även på att om vi upplever med flera sinnen minns vi det bättre men bäst minns vi 
saker vi lär ut till andra (Naturskolföreningen 2007), vilket 4-5 åringarna kan göra till 
de yngre barnen på förskolan.  Barnen tar även del av källsortering och kretslopp när 
dem källsorterar material som inte ska användas mer, däremot borde barnen få mer 
kunskap om just varför dem ska sortera och inte bara lära sig att göra det. 
  Szczepanski säger att utomhus inte är någonting nytt utan att det har 
funnit sedan Aristoteles tid, Aristoteles ansåg det fanns praktisk visdom och miljön 
påverkande lärande men även Rousseau ansåg att det måste finnas praktik för att 
komplittera det teoretiska lärandet (Claesdotter 2005). Men kunskapen om lärandet 
utomhus finns inte inom alla pedagoger, vilket borde förändras. Utomhuspedagogik 
borde ingå i lärarutbildning.  Pedagoger har som huvuduppgift att skapa bra 
lärandemiljöer enligt Lillemyr (2002) vilket kräver att pedagoger planerar sin 
verksamhet och varför dem göra olika pedagogiska aktiviteter både inomhus och 
utomhus. Under tiden jag var på 1-2 årsavdelningen planerade jag och de pedagoger 
som arbetar där dagarna tillsammans utifrån vad vi skulle göra och varför. Jag bidrog 
med att diskutera tillsammans med de övriga om vilket syfte och varför vi skulle göra 
de olika aktiviteterna som vi planerade. Pedagogerna planerade ofta pedagogiska 
aktiviteter istället för att bara gå ut för att vara utomhus. Jag kunde om jag haft mer 
tid startat ett eget tema arbete kring utomhusmiljön men hindrades av att tiden var 
för snäv med sina dryga 2 veckor.     
 Dagen då vi gick iväg till fotbollsplanen för att barnen skulle få lek och 
sparka boll fick barnen antingen gå eller åka vagn för att ta sig till fotbollsplanen. Väl 
på plats fick barnen tolka helt själva hur dem ska leka och sparka med bollen vilket 
ger barnen möjlighet till att kreativt komma på olika möjligheter men även att härma 
varandra. Barnen får även välja om de vill samspela tillsammans med någon annan 
eller om dem vill ha bollen för sig själv. Vi pedagoger försöker när barnen tröttnar på 
aktiviteten få tillbaka deras intresse men lyckas inte vilket gör att vi går tillbaka till 
förskolan istället. Bara att ta sig fram och tillbaka till fotbolls plan är enligt mig en 
upplevelse också.     
 Barnen på förskola 1 gick även ut bara för att gå ut under 
eftermiddagarna, då enbart vissa stunder blev planerade aktiviteter. Däremot 
påverkas och gynnas barnens hälsa vilket Brügge och Szczepanski (1999) tar upp. till 
det bättre även om den pedagogiska verksamheten inte alltid är planerad. 
Eftermiddagarna kan helt klart utvecklas till mer pedagogisk verksamhet även om 
inte all tid ska vara detalj planerad för barnen. Detta om förskolan vill använda 
uterummet som en planerad pedagogisklärande miljö. Läroplanen för förskolan 
framskriver att barn ska utveckla en förmåga att fungera enskilt och i grupp, förstå 
rättighet och skyldighet och ta ansvar för gemensamma regler 
(Utbildningsdepartementet 2010) vilket kopplas samman med de planerade 
aktiviteter som ofta sker under eftermiddagarna på förskola 1. Barn och pedagoger 
leker tillsammans olika typer av regellekar men även turas om att köra runt på en stor 
trampbil. Dessa aktiviteter tränar barnens förmåga att fungera i grupp och följa 
gemensamma regler.     
 Det är inte sällan barn och vuxna får möta samma skogsdunge under sin 
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vistelsetid i förskolan. Tillfällena att förundras minskas då för bägge parter menar 
Hellman och Sunnebo (2009). Förskola 1 går tillbaka till samma skogsdunge nästan 
hälften av sina skogsutflykter och barnen svänger själva till dungen när avdelningen 
är ute och går oavsett vart gruppen är på väg. Barnen känner igen sin dunge och 
eftersom dem fortfarande går runt och upptäcker sin dunge verkar dem inte mätta på 
den upplevelsen än. Om barnen i större utsträckning gått ifrån dungen hade vi fått 
styra och planera om dagens skogsaktivitet. Enligt Persson Gode (2011) skiljer det sig 
från olika förskolor hur lätt det är att hitta bra skogsmiljöer. Förskola 1 har stora 
möjligheter till olika typer av utomhusaktiviteter eftersom den ligger precis bredvid 
skogen och närhet till lekparker, fotbollsplan och bussar. Barnen på avdelningen för 
1-2 åringar på förskola 1 får även träna på att hålla ihop som grupp väl på plats i 
skogsdungen, vilket Persson Gode (2011) anser är en bra övning. För barnen tränas 
dem på att vara en grupp och inte bara enskilda individer som är på samma plats. 
Skillnaden mellan vecka 40 och vecka 46 hur barnen ser på sig själv och som grupp 
syns eftersom dem hämtar varandra om någon avviker från gruppen men även att de 
gör aktiviteter tillsammans väl på plats i skogsdungen. Enligt Vygotskij (Lillemyr 
2002) handlar lärande om att utmanas av andra barn eller pedagoger för att komma 
vidare i sin utveckling, vilket barnen får möjlighet till i dungen genom att härma 
andra och på så vis lyckas springa motionsslingan dem också eller få stöd av en 
pedagog. Björkman (2005) anser även att i skogen uppstår färre konflikter och barn 
hålls inte samman av väggar eller staket som håller samman gruppen. Barnen forskar 
runt i miljön de möter och visar på nyfikenhet på deras omvärld precis som Persson 
Gode (2011) anser att små barn gör och även läroplanen för förskolan framskriver att 
barn ska bli inspirerade till att utforska sin omvärld i en trygg och utmanande miljö 
(utbildningsdepartementet 2010).     
 Lillemyr (2002) anser att syn på lärande och utveckling sitter ihop från 
och med dagen då vi människor föds. Genom att inte hindras av att barnen är små på 
1-2 årsavdelningen så utgår pedagogerna ifrån vad som gynnar barnen och vad har 
barnen för värde i aktiviteten, utgår pedagogerna på avdelningen många gånger ifrån. 
Även om barnen är små kan dem gå till skogen och upptäcka den, även om ytan där 
gruppen befinner sig är mindre än när dem äldre barnen går till skogen. Pramling-
Samuelsson och Asplund-Carlsson (2003) anser att Reggio Emilia pedagogiken visar 
tilltro till det egna barnet och deras förmågor och utveckla hos barnen för att deras 
självförtroende och styrka ska utvecklas och öka. Detta kan kopplas samman med 
pedagogernas tankar om att även små barn kan upptäcka bland annat skogen. 
Sandberg (2008) anser att lärande begränsas om barn stängs in olika rum eftersom 
begränsningar uppstår. Utifrån detta gynnas barnen på förskola 1 eftersom dem 
använder uterummet i sitt pedagogiska arbete. Szczepanski (2005) anser att kunskap 
om varför vi ska vara utomhus och röra på oss finns i stora mängder, vilket gör att det 
finns motiveringar emot att sitta inne och lära. Förskolan har anammat kunskapen 
om varför det är bra att lära in ute men alla pedagoger har däremot inte kunskapen 
om hur dem ska bedriva pedagogisk verksamhet i uterummet. Pedagogerna på 
förskola 1 använder uterummet olika mycket för pedagogisk verksamhet, för några är 
det självklart att gå och genomföra pedagogiska aktiviteter medans ibland hindras 
aktiviteterna eftersom en pedagog och en grupp barn inte kan gå iväg själv. Detta för 
att barn i gruppen Szczepanski anser även att inlärningen sker bäst utomhus då barn 
får uppleva med alla sina sinnen men även att utomhusmiljön stimulerar barnens 
nyfikenhet, kreativitet och samarbete. Att barnens nyfikenhet stimuleras mer 
utomhus går att koppla samman med tema arbetet om barns forskande som 1-2 
årsavdelningen har startat upp. Barnen får upptäcka sin omvärld både inomhus men 
även utomhus på gården och utanför gården.  
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6.2. Förskola 2 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 framskriver att barnen ska kunna växla mellan 
olika aktiviteter under dagen och verksamheten ska ge utrymme för barnens egna 
planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Att gå 
till skogen är ett perfekt tillfälle för både barn och vuxna att vidareutveckla sin fantasi 
då skogen inte är bunden till något annat än natur. Det finns inte mycket i skogen 
som sätter stopp för lek i stor utsträckning. Ekot av att någon lekt i skogen märks inte 
av när någon kommer till skogen.     
 Vid inomhus lek är det lätt att se var barnen varit och lekt då leksaker 
ligger utsprida över golvet. Sandberg (2008) lyfter detta för att tydlig göra att den 
traditionella klassrumsmetaforen är en motsvarighet till de som Lloyd Wright ansåg 
om de viktorianska husen. Innemiljön utformas i första hand till speciella rum, det 
ska finnas ett byggrum, målarrum och så vidare på förskolan för att så är det bestämt. 
För precis som pedagogen i tillfälle två påvisar så finns tänket om ramar även i den 
öppna miljön. Genom att hon rutar in den öppna naturen genom hörnmarkeringar så 
bildar hon ett rum där barnen bara får vara. Precis om det kan vara inomhus det var 
sak har sin plats i ett specifikt rum. Medan pedagogerna som medverkade i tillfälle 1 
ser på utemiljön, i detta fall skogen som något öppet och obundet.  Medhåll får de av 
Sandberg (2008) som lyfter faktumet av att utemiljön är som en guldgruva då barnen 
erbjud gratis kunskap, erfarenheter i naturen kostar inte många kronor. Så förutom 
den självklara aspekten att hälsan förbättras så är det alltså helt gratis att närvara i 
naturen och lära sig genom sinnena. Utomhuspedagogik är en process, en plats för 
lärande, ett sätt att lära och ger en mening med lärande.   
 Någon som satte ord på skogens kunskaper och som lyft av Sandberg 
(2008) var Celestin Freiner (1896-1966) som efter sitt deltagande i första världskriget 
och krigets slut startade han som outbildad lärare en skola där erfarenheter var 
prioritet ett. Barnen skulle samla på sig så mycket erfarenheter och intryck som 
möjligt. Varje morgon startade med att de gick på studiebesök till olika platser eller 
bara var ute i naturen för att samla på sig erfarenheter. Dessa erfarenheter fick 
barnen sedan skriva om, prata om och rita om. Deras skola var omgjord till en 
verkstad och arbetet fortskred till att bli ett tryckeri där barnen gjorde egna 
faktaböcker om de som de upplevt och tagit del av under sina utflykter. Så även fast 
pedagogerna i tillfälle 1 glömde kameran hemma så finns det fler sett att ta tillvara på 
barnen nyfunna kunskaper allt behöver inte memoriseras genom tagna bilder.  
Barnen har under kojbygget samarbetat, öva på problemlösning och säkert mycket 
mer då kunskaper ibland kan vara svåra att boka av som något som man kan. 
Intresset kring kastanjerna och maskarna skulle markant av ta snabbar om barnen 
inte fick se dessa fenomen i sin egen miljö. Kunnat få klämma och känna på dem och 
verkligen kunna sätta bild på de som pratats som. Att exempelvis inspektera hur 
masken tar sig fram och om den skrivna texten verkligen stämmer. När olika sinnen 
används för att befästa kunskap. 

Dagens unga har en huvudsaklig rörelsearena där dem vistas, area kan 
formas till en triangel mellan hemmet, köpcentret och förskolan/skolan. Se till dig 
själv vart du håller till mest och du kommer förvånas över att din area också är 
ganska inramad.  Denna ”triangulära livsform” som Dahlgren och Szczepanski 
(2004) benämner den bör brytas och funderar över hur förskolan skall kunna bidra 
till att denna triangel bryts. Visst bör förskolan vidga vyerna för barn men det bör 
inte bli till ett bekymmer för förskolan att de måste lyfta in en ny arena för barnen om 
detta sedan inte tas till vara på av hemmet. Naturen är en punkt som borde utöka 
triangeln till en fyrkant då naturen erbjuder möjligheter till frihet och självständighet. 
Då naturen inte begränsar leken på något sätt och vilda lekar är inget som tystas 
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(Ellneby 2011).  För precis som i tillfälle 1 så är det barnen som gemensamt med 
pedagogerna utformar hur kojan skall se ut och ingen har den styrande rollen vilket 
visar på att jämfördheten förekommer i naturen något som Ellneby lyfter. 

 I skogen finns det inga förutsatta markeringar för vad barn klarar av 
utan i skogen handlar det om att låta fantasin flöda. Vi vuxna har en mer begränsad 
fantasi då vi vet om att visa saker inte är möjligt medan barn fortfarande har en 
obegränsad fantasi som inte hålls tillbaka av begränsningar. 
Att använda sig av utomhuspedagogik är inte nytt men hur vi i dagens samhälle med 
koppling till nuvarande läroplanen använder uterummet ur ett lärande perspektiv 
behöver utvecklas. Genom utomhuspedagogik bidrar det inte bara till inlärning 
utifrån vad som just nu upptäcks utan samtidigt bidrar miljön till större 
inlärningsmöjligheter allmänt samt att motoriken och koordinationen utvecklas per 
automatik samtidigt som hälsan gynnas av att vara utomhus. Jean Racques Rousseau 
levde under 1700-talet och hävdade redan då att barn behövde få röra på sig och att 
de tog till sig ny kunskap genom att få uppleva, utomhuspedagogiken är en process.  
Naturen var något som bör ses som den optimala inlärningszonen för barns 
utveckling. Läroplanen från 1865 framskrev att det inte fanns något dåligt väder utan 
att barn skulle vistas ute oavsett. Detta är något som vara mottot under uppväxten att 
det inte fanns några ursäkter till att inte gå ut. Dagens barn är knappt ute och deras 
föräldrar behandlar i visa fall sina barn som dockor. Det vore fy skam om ett barn 
frös så föräldrarna klär på barnen så mycket kläder för att dem själva fryser så då bör 
ju barnen ha ännu mer kläder eftersom dem är små. Fast i själva verket så rör barn på 
sig mer än vuxna så dessa lager med kläder kanske inte fyller funktionen alls de 
barnen blir lättare svettiga och sedan kyls de ner när alla ute kläder åker av. En 
balansgång kan vara bra att infinna då vuxnas rädslor och farhågor appliceras på 
barnen. 
 

6.3. Slutord 
För att utvecklat detta arbete vidare hade vi behövt längre tid på förskolornas 
avdelningar för att kunna fokusera mer på enbart projektet.  Då det är lätt att 
involveras i allt annat som hände r på förskolan under denna period. Verkligheten är 
vardagen på en förskola och verkligheten förändra ofta utifrån dess förutsättningar, 
därav tror vi att kanske kunde blivit lite matigare om vi hade haft längre tid än de 
cirka 2-3 veckor vi hade på varje avdelning.   
 Utomhuspedagogik borde som tidigare nämnt ingå i lärarutbildningen 
för att framtidens lärare inte ska sakna kunskaper om naturens stora möjligheter till 
lärande och kunskaps erövrande.   

Någonting som var riktigt viktig och rolig kunskap var att det även går att 
bedriva utomhuspedagogik både i skogen och iväg på kortare utflykter tillsammans 
med 1-2 åringar. Det handlar bara om att låta det ta den tid som det gör och att 
skogen kanske inte får ligga allt för långt bort från förskolan, förskola 1 har lyxen att 
ha skogen precis utanför förskolegården. 
 Detta är vår analys men med andra ögon kan det insamlade 
datamaterialet tolkas annorlunda, vilket är viktigt att komma ihåg när arbetet blivit 
tolkat. En notis till alla är att om du tror på något så ge inte upp vid första hindret. 
Det har vi lärt oss av detta arbeta då vi till en början hade svårt att stärka våra tankar 
och observationer med litteratur men ger man sig inte så finner man lösningar och nu 
sitter vi här med en färdig c-uppsats som vi båda är stolta över och som visar på de vi 
tror och anser är viktigt. Vi är båda uppväxta med mottot ”det finns inget dåligt 
väder, bara dåliga kläder!”. Detta tycker vi borde bli ett motto för alla. 
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