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Sammanfattning 
Uppsatsens är en kvalitativ studie som handlar om hur pedagoger anser sig 
arbeta med utomhuspedagogik beroende på vart förskolan ligger. Syftet med 
denna uppsats är att se skillnaden på förskolornas sätt att jobba med 
utomhuspedagogiken, beroende på om förskolan ligger på landsbygd eller i  
stadsmiljö och om detta ses som hinder eller fördelar. Forskning visar på att 
utomhuspedagogiken är ett verktyg till ett lärande i förskolan, forskningen tyder 
också på att utomhuspedagogiken är mycket viktig i förskolor och att närhet till 
natur är en tillgång. Som metod använde vi oss av kvalitativ forskning genom 
intervjuer. Där vi intervjuade åtta personer på sex olika förskolor, tre förskolor 
på landsbygden och tre förskolor i stadsmiljö. Vi har genom vårt uppsatsarbete 
fått reda på att det inte finns några hinder till att jobba med utomhuspedagogiken 
beroende på var förskolan ligger.  
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1. Inledning  
 
Vi ser att utomhuspedagogiken är en viktig del i den dagliga verksamheten på en 
förskola och därför har vi för avsikt att fördjupa oss i hur förskolor arbetar med 
utomhuspedagogik. Vi vill undersöka hur olika förskolor arbetar med 
utomhuspedagogiken utifrån deras utomhusmiljöer ser ut. Vi anser oss inte ha 
någon fördjupad kunskap inom utomhuspedagogik och därför vill vi få mer 
kunskap i ämnet och problemområdet vi valt. Finns det ett problem i att ha en 
förskola i stadsmiljö och finns det bara positiva aspekter med att ha en förskola 
på landsbygden när de handlar om utomhuspedagogik? Det är funderingar vi har 
och vill fördjupa oss i. Utomhuspedagogik är relativt nytt begrepp och som oftast 
glöms bort eller att man inte tänker på hur man jobbar med 
utomhuspedagogiken.  Man använder utomhusmiljön som en fri plats istället för 
att ta vara på lärandet som utemiljön kan erbjuda (Britta Brügge och Anders 
Szczepanski 2007). Vi ställer oss frågan kan det vara lättare att ha en förskola på 
landsbygden där man har nära till skog och natur eller är det lättare att ha en 
förskola i stadsmiljö.      
 
I Läroplanen för förskolan står det att ”Verksamheten ska ge utrymme för 
barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 
utomhus.” (Utbildningsdepartementet 2010, s. 7.) Hur förhåller sig pedagogerna 
till detta i sitt arbete, tar de vara på att det som kan göras inne även går att göras 
ute, och tar de vara på utomhusmiljöerna?  
 
1.1 Problemområde, syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur olikheter i tillgänglighet till 
natur avspeglas i hur olika förskolor arbetar med utomhuspedagogik.  
Studiens konkreta frågeställningar är: 
 

1. Hur arbetar förskolorna med utomhuspedagogik, utifrån olika 
förutsättningar i utomhusmiljö? 
 

2. Vad anser pedagogerna om utomhuspedagogik och dess betydelse för 
verksamheten?  

 
Metoden är kvalitativa intervjuer. 
 
1.2 Begrepp och definitioner  

Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogiken betyder att man har sin verksamhet utomhus och det man 
gör inne kan man göra ute. Man tar till vara på naturens resurser och gör dem till 
en del av verksamheten.  

Pedagoger 

I denna uppsats kommer ordet pedagoger användas som ett samlingsord för både 
förskollärare och barnskötare.  
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2. Litteraturgenomgång  
 
2.1 Utomhuspedagogik som läromedel 
 

Britta Brügge och Anders Szcepanski (2007) skriver att i dagens samhälle sker 
oftast undervisningen inomhus och därför är utomhuspedagogiken så pass viktig. 
De menar att utomhuspedagogiken är viktig för barnens och kroppens behov av 
rörelse.  
 
Utomhuspedagogiken hjälper även till att nå målen i läroplanen. Lars Owe 
Dahlgren & Anders Szczepanski (2004) skriver att det är viktigt att ta vara på 
närmiljön och åstadkomma ett varierat arbetssätt. Utomhuspedagogiken ger 
möjlighet för barnen att träna sin grovmotorik. Författarna tar även upp att 
genom att flytta ut pedagogiken får barnen möjligheten till att ta del av naturen 
med alla sinnen genom till exempel olika former, beröring, färger, dofter och 
smaker. Utomhuspedagogiken är någonting som kan ses som en 
helhetsupplevelse, genom att barnen får upptäcka, beröra, känna och agera i 
utemiljö. Utemiljön ger även barnen möjlighet till en större förståelse för det de 
gör om de själva får uppleva det. Brügge och Szcepanski (2007) skriver att 
utomhuspedagogikens syfte är att öka barnens förståelse för saker och ting, som 
kan vara svåra att förstå enbart genom teori. Genom utomhuspedagogiken får 
barnen vara med och uppleva sakerna och på så sätt kan de vara enklare att få 
förståelse. Alla barn lär olika och genom att ha olika lärandemiljöer kan man 
fånga upp flera barn och ge barnen en djupare förståelse.  
 
Brügge och Szcepanski (2007) tar upp att när användningen av 
utomhuspedagogiken sker så blir inte inlärningen bara teoretiskt utan det blir 
även en praktisk inlärning. Genom att använda sig av utomhusmiljön i sin 
undervisning så kan det bidra till att motivationen och nyfikenhet ökar hos 
barnen. Fredrika Mårtensson (2004) skriver att barn är nyfikna och vill upptäcka 
saker hela tiden och vill vara med när det händer saker, när barn befinner sig i 
utomhusmiljö så kan de få tillfällen att iaktta, använda sina sinnen, utveckla sin 
fantasi och barnen får även utlopp för sin energi.  Det visar sig också att det är 
viktigt att barnen får lugna stunder när det vistas i utomhusmiljö, där de kan 
reflektera och ta in alla intryck som naturen ger.    
 
Brügge och Szcepanski (2007) skriver att en av alla anledningar till varför 
utomhuspedagogik är bra är för att de är väldigt positivt för barnens motoriska 
utveckling, och deras hälsa. Det finns även en annan anledning till varför det är 
så bra med utomhuspedagogik och det är att utomhus ställs helt andra krav på 
barnen än vad det görs inomhus. Genom utomhuspedagogiken kan barnen bland 
annat lära sig att samarbeta mellan åldrarna och utomhuspedagogiken erbjuder 
även mycket utmaningar som gör att barnen utvecklas ännu mera.   
Anders Szezpanski (2007) säger också att utomhus är en plats för nya kunskaper 
och möjligheter, det ger en större frihetskänsla där handling och tankar förenas 
med naturen som arena. Genom att vara ute och få tillgång till en varierad 
lärandemiljö, får även kroppen röra sig och det leder till att barnens tankar 
flödar. Genom att barnen får röra på sig mår de bra och detta hör ihop med att 
om vi mår bra lär vi oss mera och tar in kunskap på ett naturligare sätt.  
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2.2 Lärandet i utomhuspedagogiken 
 

Brügge och Szcepanski (2007) anser att lärandet sker när man använder sig av 
utomhuspedagogik i samband med upplevelserna som barnen får vara med om i 
utomhusmiljö. Barnen förstår och lär med hela sin kropp när de får vara i 
naturen, man ger barnen ett större utbud. Författarna skriver även att det är 
väldigt viktigt att man inte glömmer bort att reflektera och diskutera med barnen 
om vad man egentligen har gjort och vad de har lärt sig. Om en lärare använder 
sig av denna metod och pratar med barnen om deras lärande ökar det barnens 
motivation och även deras förståelse till det de gjort men även förståelsen för 
miljön och naturen.  
 
Szezepanski (2007) menar att när man använder sig av utomhuspedagogik får 
barnen en starkare kunskapskälla, genom att använda sig av naturen och dess 
resurser stärks den kunskap som barnen fått verbalt och de får en större 
förståelse för naturen och de ämnen som förekommer. Att arbeta med 
utomhuspedagogik kan innebära att lärandet sker i varierande miljö och att 
barnen samtidigt får uppleva det som vi pedagoger berättar om detta gör att de 
kan koppla ihop upplevelsen och det teoretiska så att de blir ett roligare lärande. 
Detta gör även att kunskapen blir större och får ett bredare perspektiv samtidigt 
som barnen får lära sig om sin närmiljö och naturen.  
 
Brügge och Szcepanski (2007) tar upp att genom utomhuspedagogiken kan man 
som lärare få in alla olika ämnen i skolan och förskolan, och när man tar med sig 
ämnet ut blir de lättare att få med sig barnen och göra det till någonting roligt 
och på så sätt hjälpa barnen att hitta lusten till att lära. Dahlgren och Szczepanski 
(1997) menar att utomhuspedagogiken inte bara är en plats för lärandet, utan 
också en större plats för innehållet och ett nytt sätt att tillfoga sig kunskap. Man 
får dock inte glömma bort att lärandet som sker i utomhusmiljö liksom lärandet 
i inomhusmiljö behöver stödjas av pedagogen och att det ska alltid finnas en 
pedagog tillhands för att kunna utveckla barnens lärande.  
 
2.3 Lärarens förhållningssätt 
 
Brügge och Szcepanski (2007) tar upp att som med allting annat i skola och 
förskola och speciellt när de gäller utomhuspedagogiken handlar de om vilket 
förhållningssätt pedagogen har. Vilken människosyn pedagogen har, hur 
pedagogen ser på kunskap och på vilket sätt denne lär ut. Man lär av varandra 
och ska se alla som varandras tillgångar. Hur undervisning går till och hur det i 
slutänden blir har alltid med förhållningsätt att göra. Williams (2007) skriver att 
pedagogernas inställning till vad barn kan lära av varandra har stor betydelse av 
vad barnen sen lär av varandra.   
 
Gunilla Ericsson (2004) skriver att utomhusmiljön inte alltid är självklar för alla, 
då ute kan vara kopplat till oro, otrygghet och obehag. Speciellt för barn med 
invandrarbakgrund då de kan ha en annan relation till utemiljön från deras 
ursprungsland. Det barnen har upplevt kan då följa med och göra att det blir 
obehagligt att gå ut i ett annat land.  Därför är det viktigt att vi som pedagoger 
gör utevistelsen till en trygg miljö för barnen. Det är även bra att visa barnen att 
man kan vara ute i alla väder och att det finns mycket olika saker att göra. Det är 
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även viktigt att pedagogen känner sig trygg i utomhusmiljön för att ge barnen 
tryggheten. Ericsson (2004) nämner att lärarens förhållningsätt inte alltid är 
positivt, även vi pedagoger kan känna oss otrygga i utemiljön. Det finns många 
olika rum ute och att det kan vara svårt för en pedagog att arbeta med dessa rum. 
De finns så mycket att göra och det kan kännas mycket för en pedagog som inte 
är van med att arbeta med utomhusmiljö.  
 
2.4 Åldersintegrerade grupper och samlärande i 

utomhuspedagogiken  
 
Brügge och Szcepanski (2007) skriver att man inte behöver ålderanpassa sina 
aktiviteter i naturen då alla kan lära av naturen. Det är väldigt bra att ha olika 
åldrar inte bara i utomhuspedagogik utan även i andra ämnen, eftersom barnen 
lär av varandra. Det blir även givande för de äldre barnen att få hjälpa de yngre 
barnen och på så sätt utvecklas de äldre barnen under tiden som de hjälper de 
mindre. Pia Williams (2001) skriver att barn som har svårigheter kan få hjälp av 
andra barn som har det lättare att lösa olika problem eftersom barn tänker och 
agerar på olika sätt kan de bidra till att de sker en utveckling. 
 
Williams (2001) skriver att åldersblandade grupper har fått en ny betydelse i 
dagens skola och förskola, man sätter ihop mer åldersblandade klasser och 
grupper för att barn lär av varandra. Att barn är olika ska ses som en tillgång och 
att alla kan ta tillvara på kunskapen. Williams (2001) skriver vidare om 
samlärande och dess betydelse, det betyder att det sker ett lärande mellan olika 
barn, det behöver inte betyda att barnen har en vänskap till varandra för barn lär 
av varandra även fast de inte har någon relation till varandra. Författaren menar 
att det är viktigt att förstå att vuxnas delaktighet har en stor betydelse i barnens 
samlärande. Den vuxnes roll i barnens samlärande kan inte ersättas utan det är 
väldigt viktigt att det finns en vuxen närvarande hos barnen för att denne har 
kunskapen och den didaktiska erfarenheten till att visa barnen nya kunskaper.  
 
2.5 Gården som redskap 
 
Fredrika Mårtensson (2004) skriver i sin avhandling om hur viktigt uterummet 
är för leken och fantasin i förskola, och hur verksamheten kan utnyttja ytorna 
som finns på en gård. Gården har en stor betydelse i samband med utevistelsen i 
förskolan, när det finns ytor så öppnar det upp till lek, fantasi och lärande. 
Mårtensson (2004)  påpekar även att de som inte har några gårdar eller som har 
små ytor gärna ska göra små utflykter runtomkring närmiljön som exempel 
lekparker och skog där det finns utrymme för spring, lek och lärande. Något man 
inte får glömma är att det också är viktigt för dem som har gård att ta steget 
utanför gården minst en dag i veckan för att skapa variation och att barnen ska 
få uppleva nya platser och miljöer.  Hon menar vidare att de som inte har tillgång 
till en egen gård måste utforska och ta till vara på närmiljön, i avhandlingen 
framgick det att det var ett pussel att kunna ta sig till andra gårdar, lekparker 
eller skogsdungar. Att det blev ett dilemma hos personalen vart de skulle ta vägen 
under dagen för att tillgodose barnens intressen och för att barnen även skulle få 
utlopp till lek och lärande samtidigt.    
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Pia Björklind (2005) tar upp att förskolegården är en betydelsefull plats för en då 
den ska erbjuda lek och lärande i utemiljö. Att gården har öppna ytor och 
inspirerar barnen till spring, lek, fantasi och lärande är betydande för att barnen 
ska få känna att det får ta plats och få utlopp för sina behov.  En del förskolor har 
inte tillgång till egna gårdar eller så är gårdarna så små att kvalitén inte är hög 
men detta betyder inte att förskolorna ska strunta i att gå ut utan att de ska se 
möjligheterna och tillgångarna till att få utforska och upptäcka nya platser. 
Szezepanski (2007) tar upp att trösklarna som finns mellan inomhus och 
utomhus borde rivas, och att pedagogerna inte bör vara rädda för att både ta in 
naturmaterial eller att ta ut material till naturen för att barnen ska få en mer 
varierande lärandesituation. Författaren påpekar att gården är en stor tillgång 
om det är en naturrik gård som kan stimulera barnen i både intresse, rörelse och 
lärande. Med en naturrik gård menas att det finns stora ytor, grönområden, träd, 
stenar och även att den erbjuder sandlådor eller sandytor.   
 
Ann Granberg (2000) skriver att de minsta barnen lär genom att röra på sig. De 
leker och klättrar och det ger övning på deras motoriska utveckling. Hon menar 
att genom att barnen klättrar över och under, åt sidan och så vidare så kommer 
även lägesorden in och på så sätt får man in matematik med barnen redan från 
start. Gården ska vara en plats som erbjuder lek och spring, men författaren anser 
även att det ska finnas plats för de minsta barnen att kunna krypa runt och 
upptäcka utan att det ska vara en risk för dem. Det ska även finnas plats för 
barnen att kunna gå iväg och leka ostört. 
 
2.6 Utevistelsen 

 
Mårtensson (2004) tar i sin avhandling upp att förskolorna i Sverige är duktiga 
på att få med utevistelsen i sin planering och vardagliga verksamhet. Oftast sker 
utevistelsen på förmiddagarna men utgång sker även på eftermiddagarna om 
vädret tillåter. Utflykter i förskolor är också ganska vanligt och att förskolor 
utnyttjar och tar vara på sin närmiljö men att det görs för sällan för att skapa en 
variation i både lärandet, leken och fantasin hos barnen. Oftast vistas vi i för 
planerade och inramad miljöer i förskoleverksamheten för att det kan vara 
bekvämt och det kan göra att barnen inte får tillräckligt med fria ytor att springa 
och leka på.  
 
Mårtensson (2004) skriver att utevistelsen är mer frisläppt än vad 
inomhusaktiviteterna är, vilket kan bero på att det är viktigt att låta barnen 
utforska och undersöka saker och det blir lättare att göra detta i utomhusmiljö 
där det finns mera plats till att hitta inspiration och att fantasin får användas utan 
att det ska finnas färdigt material. Att vara ute är en stor möjlighet och en mycket 
viktig del i verksamheten till förskolan eftersom barnen då får upptäcka, vara 
sociala, leka och röra på sig. För det visar sig att när barnen får vara ute blir de 
mer pigga och glada och detta skapar en god stämning hos både barn och vuxna. 
Granberg (2000) tar upp att utomhusmiljön erbjuder olika och varierade saker 
och det gör att flera sinnen får arbeta samtidigt. Författaren skriver att man kan 
se utemiljön som en levande bok i alla de olika ämnen som finns i förskola och 
skola. Hon menar att det man gör inne kan man ta med ut. Barnens utveckling 
sker inom alla områden när man vistas i en utomhusmiljö.  
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3. Metod     
 
I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att genomföra studien och 
de ställningstaganden vi gjort angående metod, urval och förhållningssätt till de 
etiska riktlinjerna. 
 
3.1 Forskningsstrategi  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Staffan Stukat (2005) skriver att en 
kvalitativ studie går ut på att förtydliga det som kommer fram i resultatet. 
Författaren skriver även att en kvalitativ intervjustudie går ut på att ha öppna 
intervjuer.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod  
 
Vi har valt att samla in data genom kvalitativa intervjuer. Cato R.P. Bjørndal 
(2005) skriver att man på ett bra sätt kan ta del av någon annans tankar och 
upplevelser genom att samtala. Vi valde att genomföra intervjuer då vi känner att 
det blir mer personligt och att vi genom intervjuer kan få fylligare svar än om vi 
istället hade använt oss av enkäter. Martyn Denscombe (2009) skriver att 
personliga intervjuer är bra för att man får veta vem svaren kommer ifrån, man 
får ett ansikte bakom svaren. Han skriver att personliga intervjuer även är bra för 
att dessa intervjuer är lättare att kontrollera.  
 
Vi valde att ha öppna intervjufrågor och även följdfrågor för att få djupare svar. 
Stukat (2005) menar att genom att använda sig av öppna frågor får man ett 
bredare samtal och kan då få fram mycket intressanta uppgifter. Han skriver att 
en svårighet med öppna frågor kan vara att sedan tolka resultatet på ett bra sätt. 
Genom att använda oss av denna metod får vi även en inblick i respondenternas 
arbete på förskolorna och när vi vid intervjuerna besöker förskolorna får vi även 
ta del av deras miljö. Vi anser att en nackdel med intervjuer och öppna frågor kan 
vara att personer vi intervjuar inte vill öppna sig och svara på våra frågor. 
Bjørndal (2005) skriver att en nackdel som kan uppstå vid intervjuer kan vara att 
man som intervjuare lätt kan påverka respondenten och på så sätt leda denne till 
de svar som man vill ha. 
 
Vi använde oss av våra telefoner för att spela in när vi intervjuade, och vi skrev 
även ner stödord under intervjuerna om telefonerna av någon anledning inte 
skulle fungera och då vi ville ha det som en säkerhet för oss själva. Men vi skrev 
bara ner stödord för att vi ville vara fullt delaktiga i intervjun under hela tiden, 
vilket kan vara besvärligt om man samtidigt antecknar. Vi valde att använda oss 
av telefonernas inspelnings funktion för att på lättast sätt få med allt som 
respondenten sagt. Vi ansåg även att det var lättast att använda oss av inspelning 
för att på bästa sätt kunna transkribera intervjuerna ordagrant, vilket Stukat 
(2005) föreslår för att man inte ska missa något.  
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3.3 Urval 
 
Vi har valt ha våra intervjuer på tre förskolor, placerade i stadsmiljö och tre 
förskolor som ligger på landsbygden, då studien går ut på jämförelse. Vi har 
intervjuat fyra pedagoger som arbetar på förskolor på landet och fyra i stan. Vi 
valde förskolor som vi kände igen eller som vi ville veta mer om och hur de 
arbetade. När vi valde förskolorna på landsbygden visade det sig att alla inte var 
utbildade förskollärare utan även barnskötare vilket således innebär att vi har 
intervjuat både förskollärare och barnskötare.  
 
3.4 Databearbetning och analysmetod  
 

Vi gjorde en transkribering direkt efter intervjuerna, där vi lyssnade av 
inspelningarna och gjorde pauser för att kunna skriva ner ordagrant vad som 
sades. Detta för att vi inte skulle missa något viktigt och intressant. 
Anteckningarna vi gjorde skulle vara ett komplement och en säkerhet om 
problem skulle uppstå. Vi använde oss dock bara av inspelningarna.  
 
För att åstadkomma ett resultat valde vi att dela upp informanternas olika 
utsagor i olika kategorier utifrån de svar vi fått. Dessa kategorier genererades av 
våra data och bedömdes utifrån relevansen för studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
Steget, skriver Denscombe (2009) mellan datainsamling och analys innebär att 
man hoppar emellan när det gäller en kvalitativ studie. De olika stegen är 
kodning, tolkning och verifiering av data. Vi har under analysarbetet gått tillbaka 
och hållit alla stegen levande. 
 

3.5 Etiska ställningstaganden 
 
Vi har beaktat de fyra etiska kraven från Vetenskapsrådet (2011). Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och  
nyttjandekravet  
 
Det första kravet, informationskravet, går ut på att de som utför intervjuerna har 
informerat respondenten om vilka villkor som berör intervjun. Det handlar även 
om att respondenten ska veta att intervjun är frivillig och att den kan avslutas
 närhelst respondenten vill.  
 
Vi har informerat våra respondenter om detta och vi har varit extra tydliga när 
de gäller inspelningen av intervjun. Vi har frågat respondenterna om det är okej 
att vi spelar in intervjuerna och fått deras samtycke. 
 
Samtyckeskravet betyder att respondenten ska ge sitt samtycke till att intervjun 
görs. Respondenten ska själv kunna bestämma på vilka villkor hen deltar. Vi fick 
samtycke av alla respondenter i studien och respondenterna fick själva bestämma 
tid och plats för intervjun och även hur lång tid det fick ta. Stukat (2005) skriver 
att miljön som intervjun sker i spelar stor roll och att respondenten ska kunna 
känna en trygghet till platsen. Författaren skriver även att de är viktigt att 
respondenten är den som väljer i vilken miljö intervjun ska ske.   
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Konfidentialitetskravet betyder att respondenternas namn och var hen arbetar 
inte ska framgå i den slutliga studien, så att ingen kan identifiera personen eller 
verksamheten genom att läsa studien. Vi har tagit hänsyn till detta genom att 
informera deltagarna att det vi spelar in kommer att raderas och inte kunna höras 
av någon annan än oss. Vi har även informerat respondenterna om att deras 
namn, ålder och arbetsplats inte kommer nämnas i studien på något sätt.  
 
Nyttjandekravet går ut på att man inte får använda sig av materialet någon 
annanstans än i studien och att materialet inte får lämnas vidare till någon annan 
person. Vi har tagit hänsyn till och informerat respondenterna om det.  
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4. Resultat  
 
Pedagogerna vi har intervjuat ser positivt på utomhuspedagogiken och använder 
den mer eller mindre medvetet. Alla ansåg att utomhuspedagogiken går att 
använda på många olika sätt och de flesta tyckte att det är ett bra verktyg för att 
få in alla ämnena och speciellt matematik och språk.  
 
4.1 Hur ser pedagogerna på utomhuspedagogik och lärandet 
 
Pedagogerna i stadsmiljö och på landsbygden ser på utomhuspedagogik på 
samma sätt, att det är ett extra rum och att man kan använda sig av miljön för att 
lära. Det man kan göra inne kan man göra ute genom att ta med sig material ut 
och samtidigt ta del av skogen och naturens resurser. De förespråkade speciellt 
matematik och språk som ämnen att lära ut i naturen. De påpekade även att 
utomhuspedagogiken är bra att använda för att utveckla barnens motorik, genom 
att till exempel gå i skogen och utmana barnen att utforska miljön. Pedagogerna 
tog även upp att fantasin fick ett större utrymme utomhus än inomhus eftersom 
det erbjuds mindre färdigt material än inomhus och detta gör att barnen 
utvecklar sin fantasi. Pedagogerna förhållningsätt har även en stor roll i 
utomhuspedagogiken, vilken vilja det finns till att arbeta med 
utomhuspedagogiken och viljan till att våga att arbeta på detta sätt. En förskola i 
stadsmiljö arbetade utvecklande med teknikstationer på sin gård och de hade ett 
positivt förhållningssätt till utomhuspedagogiken.  
 
4.2 Skog och gård 
 
De flesta pedagogerna på förskolorna i stadsmiljö berättade att de har en 
bestämd dag i veckan som de går till skogen medan pedagogerna på förskolorna 
som har mer tillgång till skogen också har en bestämd dag i veckan men att de 
även kan bli flera dagar i veckan eftersom de använder skogen mer spontant. En 
pedagog på en förskola i stadsmiljö berättade att de inte har någon bestämd dag 
som de går till skogen utan de använder sitt närområde och lekparker i närheten 
varje dag. En pedagog som jobbar på landsbygden anser att de använder skogen 
till viss del men skulle vilja använda den mer, pedagogen berättar att de oftast 
handlar om att de inte finns tillräckligt med personal för att gå till skogen. En 
annan pedagog tog upp att de har tillgång till skogen och använder både skogen 
och gården lika flitigt och det är för att barnen tycker det är lika roligt att vara i 
skogen som på gården. En pedagog säger att det inte bara handlar om skogen 
utan att de arbetar mycket med gården också, eftersom att de precis har utvecklat 
gårdens miljö tillsammans med barnen. Pedagogerna har tagit till vara på 
barnens tankar och intressen för att få gården anpassad för alla barn på 
förskolan. Pedagogerna på en förskola på landsbygden anser att skogen inte alltid 
behövs då de använder gården väldigt mycket och att barnen kan lära och 
upptäcka utan att vistas i en skog.  
 
Alla pedagoger vi intervjuat förutom en som arbetar på en förskola på 
landsbygden ansåg att skogen har en väldigt stor roll när man arbetar med 
utomhuspedagogiken. Flera pedagoger sa att de använder skogen mycket för att 
barnen vill gå till skogen och att det är ett bra sätt att upptäcka sin närmiljö. 
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Pedagogen som inte tycker att skogen spelar någon roll anser att man kan göra 
mycket utan skogen och att den inte alltid behövs.  
På frågan: Känner du att skogen spelar roll när det gäller utomhuspedagogiken? 
svarade en pedagog att ”Ja, den spelar jättestor roll och den är ju verkligen den 
här förskolans guldkant” Flera pedagoger på landsbygdsförskolor menade att det 
är en väldigt stor tillgång att ha en bra gård med naturmaterial och att det också 
är en tillgång att ha skogen nära förskolorna.  
 
 4.3 Användandet av närmiljön 
 
En av förskolorna i stadsmiljö har ingen gård och pedagogen vi intervjuade 
menade att de ser det som en väldigt stor tillgång att inte ha en egen gård, de 
anser att genom att inte ha en gård öppnas det andra dörrar och skapar 
möjligheter till att utforskar sin närmiljö mer. Pedagogen sa även att 
utomhuspedagogiken handlar om att till exempel besöka olika lekparker och lära 
barnen trafikregler. En annan pedagog på en förskola som ligger i stadsmiljö 
berättade att de har en bit att gå till skogen så de använder sig väldigt mycket 
deras gård. De är ute på gården varje dag och arbetar mycket med teknik och 
fantasi. De har bland annat en teknikbana som barnen uppskattar och använder. 
Vidare berättar pedagogen att ”[...] vi har även mycket fri lek ute på gården, för 
den fria leken är ju oftast utifrån barnens fantasi värld och de får ta andra roller.” 
 
En pedagog på en förskola på landsbygden tog upp att det ibland kan vara mindre 
bra att ha en förskola på landet för att barnen inte får utvecklas i en stadsmiljö 
för att det oftast inte finns någon bra förbindelse in till närmaste stad. De arbetar 
med trafikregler men barnen får inte uppleva stadsmiljön på samma sätt som 
barnen på en förskola i stadsmiljö får. 
 
4.4 Medvetet eller omedvetet  
 
En pedagog på en förskola på landsbygden berättade att de arbetar väldigt 
medvetet med utomhuspedagogiken och menar att ”så fort barnen kliver ut på 
trappen t.ex. så början en del att räkna trappstegen ner till marken, vi lägger ut 
hopprep på marken och mäter hur långa saker och ting kan vara.” Samma 
pedagog säger även att de använder sig väldigt mycket av de olika årstiderna i sitt 
arbete med utomhuspedagogiken. Pedagogen förklarar att ”På hösten när löven 
börjar skifta färg så upptäcker barnen de olika färgerna och deras namn”.  Även 
pedagogerna på förskolorna i stadsmiljö anser att de arbetar väldigt medvetet 
med utomhuspedagogiken men anser att de kan arbeta ännu mer och att det 
alltid går att utveckla. Pedagogerna som jobbade i stadsmiljö säger att 
utomhuspedagogiken är en del av deras verksamhet och genom att använda 
utomhuspedagogiken får barnen upptäcka och undersöka saker.  
 
De flesta pedagogerna på landsbygden ansåg sig inte arbeta medvetet med 
utomhuspedagogiken men att de vill arbeta mera medvetet. Pedagogerna pratade 
mycket om att de inte arbetar medvetet med utomhuspedagogiken för att alla har 
olika uppfattningar om vad utomhuspedagogik är och alla vill arbeta på olika sätt 
och att de då kan vara svårt att få ihop och använda utomhuspedagogiken på 
samma sätt.  En pedagog sa att ”[...] man kan ju ensam gå iväg med tre, fyra 
stycken barn men jag önskar att vi gick iväg mer än vad vi gör.” Anledningen till 
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att man inte kommer iväg så ofta från gården som önskas anser pedagogerna 
beror på att det ofta är personalbrist. 
  
4.5 Åldersintegrerade barngrupper eller inte/Samlärande  
 
En pedagog som jobbar i stadsmiljö berättade att de arbetar olika med 
utomhuspedagogiken beroende på ålder, pedagogen förklarade att anledningen 
till det är för att med de små barnen behöver man oftast upprepa saker flera 
gånger medan de stora barnen kan man arbeta vidare med och man kan se ett 
resultat snabbare än med de små barnen. Pedagogen säger att ”jag kan beskriva 
träd och fåglar, jag kan säga till ett litet barn att lyssna, vi kan höra fågeln 
tillsammans och jag kan berätta att det är en skata men jag får säkert göra om det 
x antal gånger”  
 
På en av förskolorna på landsbygden berättade pedagogen att de inte arbetar 
olika beroende på ålder utan att de har åldersintegrerade grupper för att barnen 
ska lära av varandra och de anser att barnen förstår i olika takt men att det inte 
gör någonting. Pedagogen säger att ”Det är ett år skillnad på barnen och de små 
barnen lär sig väldigt mycket av de som är ett år äldre.”  
 
Två pedagoger från två förskolor på landsbygden arbetar inte åldersintegrerat då 
de delar in barnen i åldersgrupper och individanpassar, barnens intressen står i 
fokus och de fångar upp barnen i nuet.     
 
4.6  Landet versys Stan 
 
Pedagogerna på förskolorna som ligger i stadsmiljö fick frågan: Hur de skulle 
arbeta om deras förskola låg på landet? De svarade att de nog skulle vara mera i 
skogen och ha flera planerade dagar i skogen. Men en pedagog ansåg att de skulle 
vara väldigt svårt att tänka sig att arbeta på en förskola på landsbygden, 
pedagogen menar att det nog skulle vara svårt att hitta samma möjligheter med 
utomhuspedagogiken som de gör idag. Pedagogen ansåg att det är bra att inte ha 
en gård för att man då ser andra möjligheter med närmiljön.  
 
Pedagogerna på landsbygden fick frågan: Hur de skulle arbeta om deras förskola 
var placerad i stadsmiljö? De svarade att man nog får gå till lekparker och göra 
utflykter. Man får se det så att städer har ett annat utbud och kan erbjuda andra 
saker. En pedagog sa att man kan föra in natur material till förskolan men att 
man aldrig kan ersätta en skogsutflykt. De flesta pedagogerna sa att det bara är 
fantasin som behövs för att skapa en utomhuspedagogik och att man får ta vara 
på det som erbjuds i stan.   
 
4.7 Resultatsammanfattning  
 
Resultatet visar att utomhuspedagogiken ses som ett extra rum och att det man 
gör inne kan man också göra ute och tvärtom. Pedagogerna ansåg att fantasin 
används mer utomhus än inomhus och därför är utomhuspedagogiken så pass 
viktigt. Utomhuspedagogiken är även bra för barnens motoriska utveckling.  
Det kom även fram i resultatet att pedagogerna använde utomhuspedagogiken 
för att lära ut matematik och språk.  
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Det framgick att pedagogernas förhållningsätt till utomhuspedagogiken har en 
stor betydelse för hur man arbetar med utomhuspedagogiken.  
 
Det visade sig att pedagogerna på förskolorna på landsbygden använder skogen 
mer spontant och går lite då och då, Men de tog även upp att personalbrist ofta 
är en anledning till att skogsutflykter uteblir. Pedagogerna sa de går till skogen 
med barnen just för att barnen tycker att det är så roligt att vara i skogen och att 
det är  bra för att barnen att få lämna gården eftersom de då får lära känna sin 
närmiljö.  
 
Det visade sig att en pedagog tyckte att det var en tillgång att inte ha någon gård, 
eftersom att man då vågar utforska sin närmiljö mer och man blir utmanad på 
ett annat sätt. Det framgick från intervjuerna att närmiljön är viktig för barnen 
och att de får vara en del av närmiljön. 
 
Det framgick att de flesta pedagogerna på förskolorna på landsbygden inte 
arbetar medvetet med utomhuspedagogiken och det beror på att pedagogerna 
har olika uppfattningar om vad utomhuspedagogik är och hur de ska arbeta med 
det.  
 
En pedagog på en förskola på landsbygden berättade att de arbetar medvetet med 
utomhuspedagogiken. Samma förskola arbetar också mycket med att fånga upp 
naturens resurser och på så sätt nå målen i läroplanen. Alla pedagogerna som vi 
intervjuat på förskolor i stadsmiljö arbetar väldigt medvetet med 
utomhuspedagogiken, de anser att utomhuspedagogiken är en del i deras 
verksamhet och arbetar mycket med att ta vara på naturens resurser.  
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5. Resultatanalys och Diskussion  
 
5.1 Metoddiskussion  
 
Metod vi valde kände vi var bra för att vi ville möta personerna som skulle delta 
i vår studie, vi ville kunna ha en diskussion kring utomhuspedagogiken. Vi hade 
bra intervjufrågor som vi fick svar på, vi kan dock känna att vi skulle behövt några 
fler frågor och det märkte vi när vi började läsa litteraturen för då fanns det mer 
saker som vi ville ha svar på. Vi känner också att vi skulle vilja haft fler exempel 
och mera ingående på hur de jobbar med utomhuspedagogiken.  Nu i efterhand 
ser vi att om vi skulle vilja bygga vidare på studien så skulle man kunna använda 
sig av enkäter för att få ett bredare perspektiv och få höra vad flera förskolor anser 
om utomhuspedagogiken och hur de arbetar med det.  
 
Nu i efter hand kan vi känna att det hade varit bra om vi hade observerat 
förskolornas arbete med utomhuspedagogiken, för intervjuer kan ibland vara 
miss bedömande åt hur de egentligen arbetar. Det är ganska enkelt att säga en 
sak och göra en annan och i vissa intervjuer kände vi att vi skulle vilja se hur de 
verkligen arbetade med utomhuspedagogiken i praktiken.  
 
Vårt sätt att samla in data, tycker vi var bra vi fick med allt genom att spela in och 
när och sen skulle transkribera intervjuerna så märkte vi saker som personen sagt 
som man inte riktigt lagt märke på vid intervjuerna och att spela in är så bra just 
för att man kan lyssna om flera gånger och använda citat ur intervjuerna.  Genom 
att göra på detta sätt så får man med det viktigaste och man får med allt istället 
för att bara anteckna och då förlorar man även kontakten med respondenten om 
man ska sitta och titta ner i ett papper.  
 
5.2 Resultatanalys 
 
Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur olikheter i tillgänglighet till 
natur avspeglas i hur olika förskolor arbetar med utomhuspedagogik. Vi tittar 
tillbaka på våra frågeställningar när vi analyserar.  
 

1. Hur arbetar förskolorna med utomhuspedagogik, utifrån olika 
förutsättningar i utomhusmiljö?  

2. Vad anser pedagogerna om utomhuspedagogik och dess betydelse för 
verksamheten? 

5.2.1 Förskolornas olika förutsättningar till utomhusmiljö 
 
I Resultatet framkom det att pedagogerna på förskolorna i stan använder sig av 
sin närmiljö mer än vad pedagogerna på förskolorna på landet gör, de i stan ser 
mer möjligheter och använder sig mer av utomhuspedagogiken och arbetar mer 
medvetet än vad de gör på landet. Mårtensson (2004) tar upp att man inte får 
glömma bort att använda sin närmiljö om man är en förskola som har en stor 
gård som man är på mycket. Hon skriver att det är viktigt att man går utanför sin 
gård minst en gång i veckan så man använder sig av miljön runt om kring. 
Respondenterna på förskolorna på landet sa att de inte arbetar medvetet med 
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utomhuspedagogiken är för att personalen har olika åsikter om vad 
utomhuspedagogik är och hur de ska arbetar med den. Det framgick att 
förskolorna som låg på landet skulle vilja arbeta mer medvetet med 
utomhuspedagogiken men att det också handlar om personalbrist så de använder 
sig mer av sin gård än av sin närmiljö.  
 
En förskola på landet arbetade däremot medvetet med utomhuspedagogiken, de 
såg möjligheterna i sin miljö och i sin närhet till skogen, det fanns bara 
möjligheter hos dem inga hinder. Men det framkom i resultatet att vi fick fram 
ett splittrat resultat från just den förskolan. Det visade sig att de arbetar medvetet 
genom att använda sin närmiljö och skogen, men att de även använde sin gård 
och att de tog vara på naturens resurser och arbetar mycket med matematik och 
språk. Dock visade det sig i en av intervjuerna med en annan pedagog på samma 
förskola att de inte alls arbetar medvetet, och att skogen inte spelar någon roll 
när man arbetar med utomhuspedagogiken, utan att barnen kan lära sig saker 
ändå och därför används inte skogen lika mycket.  
 
Mårtensson (2004) skriver att en stor gård på en förskola öppnar upp för lek och 
fantasi och att det är bra att ha en gård på förskolan men hon skriver även att de 
som inte har någon gård eller som har små gårdar bör ta vara på närmiljön. 
Författaren anser att förskolor som saknar gård tar vara på sin närmiljö på ett 
mer medvetet sätt än förskolor som har tillgång till en gård. I resultatet framgick 
det att en förskola i stan ser just avsaknaden av gård som en tillgång. Detta 
betraktar de som en möjlighet till att kunna utforska olika miljöer och platser. 
Respondenten på förskolan tyckte att om det skulle finnas en gård på förskolan 
så skulle det bli svårt att nå det som de vill nå med utomhuspedagogiken. 
 
5.2.2 Utomhuspedagogiken och des betydelse för verksamheten 
 
Pedagogerna ser utomhuspedagogiken som någonting positivt och att den 
används som ett extra rum, det som de gör inne med barnen ser de att de lika 
gärna kan göra utomhus. Respondenterna ser även utomhuspedagogiken som ett 
verktyg för att förmedla kunskap på många olika sätt och i olika miljöer. 
Dessutom får barnen använda sin fantasi. Mårtensson (2004) tar upp att 
utomhuspedagogiken är bra eftersom barn är väldigt nyfikna av sig och vill lära 
sig saker hela tiden och tycker att det är kul att upptäcka nya saker. Hon skriver 
att när barnen vistas i en utomhusmiljö så får de tillfälle att iaktta, utveckla sin 
fantasi, använda sina sinnen och de får även utlopp för att använda sin energi. 
Respondenterna ansåg att genom utomhuspedagogiken utvecklas barnens 
motoriska förmågor, barnen får klättra på stenar, springa och gå på olika slags 
underlag. Dahlgren & Szczepanski (2004) tar upp att utomhuspedagogiken ger 
barnen möjlighet till att utveckla sin grovmotorik och sina sinnen. De tar även 
upp att genom att flytta ut verksamheten i naturen får barnen ta del av en annan 
miljö och får se mycket olika former och färger. 
 
Resultatet visar att närmiljön var väldigt viktig och att man bör utforska 
förskolans närmiljö. Respondenterna ansåg att en gård i många fall kan hämma 
barnens utveckling genom att förskolan inte vistas i närmiljön. Respondenterna 
ansåg att utomhusmiljön är en bra miljö att lära ut i, barnen får lära sig på många 
olika sätt, arbetssättet blir mer varierande. Något som framkom tydligt var att 
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förskolorna arbetar mycket med matematik och svenska kopplat till 
utomhuspedagogiken. Brügge och Szcepanski (2007) nämner att genom 
utomhuspedagogiken kan pedagogen få in många olika ämnen i verksamheten, 
och att om man har verksamheten ute i naturen kan man fånga upp flera barn 
efter som alla barnen lär på olika sätt. 
 
Brügge och Szcepanski (2007) skriver att förhållningssättet en pedagog har när 
det handlar om utomhuspedagogiken är viktigt, hur pedagogerna tar till vara på 
kunskap och på vilket sätt de lär ut. Resultatet visar att pedagogernas 
förhållningsätt till en pedagogik – i detta fall utomhuspedagogiken – har stor 
betydelse. Det handlar om pedagogens inställning till utomhuspedagogik. Om 
den är positiv så blir undervisningen lättare och mer givande för barnen, men om 
den är negativ så är det svårt att förmedla den goda egenskapen som 
utomhuspedagogiken ger. 
 
Brügge och Szcepanski (2007) skriver att barnen lär sig genom upplevelser när 
man använder sig av utomhuspedagogiken, författarna menar att barnen förstår 
och lär med hela sin kropp när de vistas i naturen, barnen får ett större utbud till 
ett lärande när undervisning sker ute i naturen. Författarna skriver att man inte 
får glömma bort att diskutera och reflektera med barnen om vad de har lärt sig 
och vad de har gjort. Om man gör det ökar deras motivation till ämnet och även 
deras förståelse för vad man precis har gjort. I resultatet framgick det att alla 
respondenter ansåg att utomhusmiljön är ett bra verktyg för att lära in olika 
ämnen och för att ge barnen en möjlighet till att lära sig genom upplevelser och 
att lära med hela sin kropp.  
 
5.3 Resultatdiskussion 

 
I denna studie har vi sökt skillnader och likheter mellan förskolor på landsbygden 
och i stadsmiljö.  När vi började vår studie trodde vi nog att vi skulle få 
annorlunda svar än vad vi fick, vi trodde att förskolorna i stan skulle arbeta 
väldigt lite med utomhuspedagogik och vi trodde att förskolorna som låg på 
landsbygden skulle arbeta väldigt medvetet.  
 
I studien framkom att utomhuspedagogiken verkar ha samma betydelse och 
innebörd oavsett om verksamheten bedrivs i stan eller på landet. Alla ansåg att 
utomhuspedagogiken var en viktig del i verksamheten och alla ville arbeta 
medvetet med utomhuspedagogiken även om de inte redan gjorde det idag. 
Resultatet tyder på en medvetenhet om vad utomhuspedagogik är, men att man 
lätt fastnar där och sedan inte vågar prova sig fram till en god utomhuspedagogik. 
Det framgick att respondenterna som inte arbetar medvetet med 
utomhuspedagogiken har svårt att våga söka nya lärandemiljöer samtidigt som 
de vill arbeta mer medvetet. Här kan vi se en koppling till det som Ericsson 
(2004) skriver om att det kan vara att pedagogerna känner en otrygghet i att 
jobba med utomhuspedagogik, då utemiljön erbjuder större ytor och möjligheter 
till kreativt lärande. Som pedagog får man träna på att ta till sig nya miljöer och 
nya sätt att lära ut pedagogiken genom att våga ta steget ut. Det viktigt att våga 
utforska och vara öppen för nya kunskaper och lärosätt.    
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Förskolorna i stadsmiljö arbetar väldigt medvetet med utomhuspedagogiken. 
Vår tolkning är att detta beror på att de blir mer beroende av närmiljön om de 
inte har några gårdar alls, eller för att gårdarna är små. Genom att de behöver 
utforska sin närmiljö blir de mer motiverade till att prova nya saker, besöka nya 
platser och tar till sig naturens resurser till lärandet. Mårtensson (2004) påpekar 
att det är bra att man vågar ta steget ut och utforska för att få det utrymme som 
behövs för lärandet och för att fantasin ska utvecklas i utomhusmiljön. Utifrån 
detta kan man tro att förskolorna på landsbygden arbetar likadant eftersom de 
har möjligheterna precis utanför gården, men våra resultat tyder på någonting 
helt annat. Förskolorna som ligger på landsbygden arbetar mindre medvetet för 
att de är låsta till sin gård, vilken de ser som en trygghet. Björklind (2005) menar 
att förskolegårdarna har en stor betydelse om gården inbjuder till lek och 
lärande, men även att skog och närmiljö ska vara ett komplement till gården när 
det gäller lärande i utomhuspedagogiken.  
 
Förskolorna använder sig av skogen och miljöerna runt omkring ungefär en gång 
i veckan, vilket gör oss lite frågande, vad det är som gör att de inte använder 
miljöerna mer?  Resultatet antyder att det beror på att personalen hade olika 
uppfattningar om vad utomhuspedagogik är och att det kan vara svårt att komma 
överens om hur de ska arbeta med utomhuspedagogik i praktiken. Förskolorna i 
stan hade inte dessa problem, varken med personalbrist, olika definitioner av 
utomhuspedagogik eller olikheter i arbetet. Vår tolkning är att personalens 
inställning till utomhuspedagogiken spelar stor roll. Detta ser vi genom att 
förskolorna i stan har en positiv inställning till pedagogiken och använder det de 
har och gör det bästa de kan av utomhuspedagogiken. I jämförelse verkar 
förskolorna på landet se hinder snarare än möjligheter. Vi tänker oss att det 
faktiskt skulle kunna vara så att vi hade oturen att hamna på förskolor där 
personalgruppen har delade åsikter kring pedagogiken. Vi är öppna för att vi 
kanske skulle få andra svar på andra förskolor som ligger på landsbygden om vi 
gjorde om studien. Vi ser även att vi kanske skulle kunna få andra resultat från 
andra förskolor i även i stan och då skulle studien generera ett annorlunda 
resultat.  Men i vår studie ser vi att det är en stor skillnad på hur förskolorna 
arbetar men att det finns stora likheter i hur respondenterna ser på 
utomhuspedagogiken.  
 
 5.4 Slutsatser  
 
Slutsatsen vi drar från resultatet är att förskollärarna ser positivt på 
utomhuspedagogiken och de är samma tanke sätt som vi har, vi anser att barnen 
lär genom utomhuspedagogiken och att de är lättare att se ett sammanhang i de 
man gör om man använder sig av utomhuspedagogiken. Vi ser även att man får 
en djupare förståelse för saker och ting om man får lära sig de på olika sätt och i 
olika miljöer och med hela kroppen. ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och 
intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska 
stimuleras.”(Utbildningsdepartementet 2010, s. 6.) Detta uppdrag i förskolans 
läroplan anser vi hör ihop med utomhuspedagogiken och vårt resultat som vi fått 
fram. Utomhuspedagogiken går hand i hand med barnens intressen och 
nyfikenhet och vårt uppdrag är att erbjuda barnen ett lustfyllt lärande.  
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Vi kan dra slutsatsen om detta att de beror på att i stan så måste man utforska 
sin närmiljö och även andra delar av stan, man hittar nya lekparker och nya saker 
att göra. Och på landet drar vi slutsatsen att de är bekväma och trygga i sin miljö.  
 
Vi drar slutsatsen att vi både i litteraturen och i resultatet fått fram att 
utomhuspedagogiken är en väldigt bra pedagogik och då kan man ställa sig 
frågan varför inte flera arbetar med utomhuspedagogiken? Det är även intressant 
att vi i bara vår studie har fått fram så olika svar, att de faktiskt var några förskolor 
som inte arbetade medvetet med utomhus pedagogiken trots att de ville de och 
hade en del kunskap om det. Vi har tankar kring varför just matematik och språk 
är de ämnena som förskolorna nämnde, varför nämnde de inte naturvetenskap 
eller teknik t.ex. Vi drar en slutsats kring detta att det kan vara så att det kan vara 
lättare att arbeta med matematik och språk för att det har oftast alla pedagoger 
kunskap om, naturvetenskap och teknik kan vara lite läskigare ämnen att arbeta 
med och då kan det bli så att man drar sig ifrån dem.   

 
5.6 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans    
 
Nya forskningsfrågor. För att utveckla denna studie skulle man kunna göra den 
större och även ändvända sig av observationer för att se hur förskolorna jobbar 
utifrån det praktiska arbetet med utomhuspedagogiken. En ny stor fråga skulle 
kunna vara, hur gör förskolor för att kombinera gård och naturmiljö när de 
arbetar med utomhuspedagogiken.   
 
Pedagogisk relevans. I Lpfö 94/10 står det att ”utomhusvistelsen bör ge möjlighet 
till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” 
(Utbildningsdepartementet 2010, s.7). Detta citat ser vi som relevant för våran 
studie, då det har visat sig i studien att närmiljön och även gården har en stor 
betydelse för pedagogerna som vi har intervjuat i våran studie.  
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor 

 
  

1. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

2. Hur använder ni er av utomhuspedagogiken? 

3. Är ni mycket på gårdens utomhusmiljö, eller använder ni er mycket av 

skogen/naturen? 

4. Känner du att ni arbetar medvetet med utomhuspedagogik? Hur? 

5. Känner du att skogen/naturen spelar roll när man ska arbeta med 

utomhuspedagogiken? Varför? 

6. Arbetar ni olika med utomhuspedagogiken beroende på barnens ålder? varför och 

hur?   

7. Hur skulle du vilja arbeta med detta om ni inte hade någon gård och även långt 

till skogen/naturen? Hur skulle ni vilja jobba med detta om ni hade förskola en i 

stan.  
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Bilaga 2 
 
Brev till förskolorna 

Hej! 

Vi är två tjejer från Mälardalens högskola, som ska skriva ett examensarbete 
inom området utomhuspedagogik, med målet på att se hur man arbetar med 
utomhuspedagogik beroende på vilken tillgång man har till utomhusmiljö. 

Målet är att intervjua ungefär 8-10 pedagoger på tre förskolor som ligger i stan 
och tre förskolor som ligger ute på landsbygden. Vi har också ett intresse av att 
få intervjua pedagoger som arbetar med små, respektive stora barn. Intervjuerna 
kommer att bandas om personerna tycker att det är okej, annars antecknas. 
Intervjuerna kommer ungefär ta 30min.  

Vi kommer analysera det vi kommer fram till och se om det finns någon skillnad 
mellan förskolorna. I examensarbetet kommer inga namn nämnas. Arbetet 
kommer att läggas upp på DIVA där alla har tillgång till att läsa examensarbete.  

 Vi skulle bli glada om några på er förskola skulle vilja delta i en intervju, någon 
dag under vecka 8. 

Med vänlig hälsning Patricia Karlsson och Cecilia Gerhardsson 
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Bilaga 3 
 
Arbetsfördelning  
 
Vi har gjort alla delar tillsammans, men litteraturen delade vi upp i hälften för att 
sedan sitta tillsammans för att skriva ihop det vi hittat för att få en rödtråd.    


