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Syftet med studien är att undersöka två förskolor som arbetar med utomhusverksamhet 
och hur dessa använder utomhusmiljön samt närmiljön. Studien är genomförd på två 
förskolor med profil mot utomhusverksamhet.  

Studien är gjord med halvstrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av två förskolor där 
en förskolechef och två förskolepersonal intervjuades på varje förskola. Resultatet visar 
att utomhuspedagogik ses som ett förhållningssätt som har sin utgångspunkt i glädjen 
att vara utomhus i naturen. Förskolepersonalen anser sig vara medforskare tillsammans 
med barn och utomhusverksamhet är ett bra sätt att fånga barns nyfikenhet för det som 
finns runt dem. Resultatet visar även att personal som har en medvetenhet och är 
engagerade av naturen behövs i dessa förskolors verksamheter. För att de barn som 
finns i förskolor med utomhusverksamhet som profil ska få de bästa möjligheterna bör 
barns utomhusvistelse och hur utomhusmiljön används vara väl reflekterat och 
genomtänkt av förskollärarna.  
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1 Inledning  

Under vår utbildning har ett intresse väckts för förskolor med profilen 
utomhusverksamhet. Utomhusmiljön är ofta ett ”vardagsrum” för förskoleverksamheter 
med utomhuspedagogik som profil, det vill säga att den största tiden tillbringas i 
utomhusmiljöer runt förskolan. Inomhuslekar, måltider samt vila flyttas och är delar av 
utomhusverksamheten när vädret tillåter.  

Det finns forskning som talar för att barns hälsa förbättras i förskolor, som tillbringar 
mycket tid utomhus, men finns det en medveten tanke bakom detta behov av att vara 
ute större delen av dagen?  

Behöver förskolor använda sig av profiler eller ska de kunna arbeta med 
utomhuspedagogik utan att behöva presentera sig med en profil som inriktar sig på 
utomhusverksamhet? Att befinna sig utomhus betyder inte att verksamheten arbetar 
med utomhuspedagogik.  

Vi har inte hittat litteratur som tar upp hur profiler i förskolan fungerar. Vi vill därför 
med denna studie uppmärksamma och undersöka hur svenska förskolor med profilen 
utomhusverksamhet arbetar. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) tar upp hur 
förskolan bör förhålla sig till miljön: 

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd 
dagsrytm och miljö. (s.7) 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna 
som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med det enskilda barnet och 
barngruppen. (s.6) 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka två förskolor arbetar med utomhusverksamhet 
i sin verksamhet för att skapa förutsättningar för barns lärande. Vidare är syftet att 
studera vad förskolepersonalen och förskolecheferna anser om hur förskolorna 
använder naturen och förskolans närliggande miljö på ett medvetet sätt i sitt arbete med 
barn. 

Frågeställningarna i studien är: 

 Hur beskriver förskolepersonalen och förskolecheferna skillnaden mellan 
utomhuspedagogik och utevistelse?  

 Hur framställer förskolepersonalen sin utomhusverksamhet? 

 Hur beskriver förskolepersonalen att naturen/miljön runt förskolan används på 
ett medvetet sätt? 
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2 Tidigare forskning 

Nedan kommer den forskning och litteratur som finns sedan tidigare om 
utomhuspedagogik och utomhusmiljön att redovisas. Det som redovisas är 
utomhuspedagogik/didaktik, vad utomhuspedagogik är och hur metoden används, 
lärarens arbetssätt i förhållande till utomhuspedagogik och utomhusmiljön samt hur 
miljön kan användas och utformas. 

2.1 Utomhuspedagogik/didaktik 
Den svenska förskolan har inspirerats av filosofen Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 
och hans tankar kring naturupplevelsens betydelse för barns utveckling och lärande. 
Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) menar att under 1900-talet 
förändrade förskolan sin pedagogik så att utomhusaktiviteter skulle ge barn insikt om 
hur viktig naturen och miljön är. 

Brodin (2011) beskriver att syftet med att små barn som vistas i en miljö med 
naturupplevelser ger barn en egen motivation att vilja aktivera sig själva utan inflytande 
av vuxna. Grahn (2007) skriver att barns lek och lärande inte endast behöver miljöer 
som väcker deras intresse. De behöver också tid att göra upptäckter enskilt, kunna 
bearbeta sina känslor, undersöka och reflektera. Dahlgren och Szczepanski (2004) 
utvecklar detta vidare och skriver att barn bör få beröra, känna och agera i den fysiska 
miljön. Det vill säga att de får använda sig av sina sinnen, vilket utgör grunden till barns 
lärandeprocesser och att de får en äkta förståelse för sin omvärld. 

Utomhuspedagogik som begrepp definieras av flera forskare och de flesta är överens om 
den definition som Brügge, Glantz och Sandell (2011) skriver fram. Utomhuspedagogik 
är ett förhållningssätt som kombinerar upplevelsen av autentiska situationer och 
reflektioner om dessa. Platsens betydelse blir därför viktig för utomhuspedagogikens 
metod, det vill säga att lärandets rum flyttas till närmiljön i det omgivande samhället 
och i naturlandskapet. Författarna betonar i definitionen växelspelet mellan barns 
sinnliga upplevelser och den bokliga bildningen. Detta anknyter till Szczepanski (2007) 
som i sin definition av utomhuspedagogik menar att utomhuspedagogik innebär att 
barn ges möjlighet att lära med hela kroppen. Huvudet och kroppen måste samarbeta, 
då de är beroende av varandra för att fungera. Szczepanski menar att hand, huvud och 
hjärta är centrala i utomhuspedagogiken och att de tre ska förenas i kunskapsprocessen. 
Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) preciserar i sin definition att det är 
platsen som är central för barns lärande inom utomhuspedagogiken. Brodin (2011), 
menar att utomhuspedagogik handlar om konkreta upplevelser som kopplas med 
tidigare erfarenheter. Szczepanski (2007) påpekar dock att innebörden av begreppet 
”lärande utomhus”, beror på vad läraren föreställer sig att det betyder. Det är därför 
utomhuspedagogiken kan se ut på flera olika sätt, beroende på förskola.  

De didaktiska frågorna: vad, hur, varför, när och var, besvaras enligt Szczepanski (2007)  
av lärarens teoretiska, praktiska, vetenskapliga och vardagliga kunskaper. Dessa frågor 
behöver den professionella läraren kunna svara på för att kunna införa 
utomhuspedagogik i verksamheten. Skogen, stadsamhället, lekparken och 
förskolegården är några platser som utomhuspedagogik utgår från. Det är i mötet med 
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dessa platser som lärandet sker. Det är lärarens uppgift att anpassa verksamheten efter 
platsens förutsättningar och vad barn kan lära sig där (Brügge, Glantz & Sandell, 2011; 
Dahlgren & Szczepanski, 2004; Szczepanski, 2007). 

I utomhuspedagogik sker utveckling genom att utevistelsen oftast är mer varierande, 
vilket ger barn fler utmaningar, som kräver kreativitet och stimulerar samarbete, än i 
pedagogik i inomhusmiljö. Utomhuspedagogik främjar aktiv rörelse hos barn, forskning 
visar att detta har positiv inverkan på hälsa, stress och motorik (Brügge, Glantz & 
Sandell, 2011). Utevistelse däremot beskrivs av Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström 
och Öhman (2011) snarare som barns naturkontakt, den tid barn får vistas utomhus i en 
miljö med upplevelser utan syften. Orsaker till att inte arbeta med utomhuspedagogik 
kan vara att lärarna tänker för konventionellt samt att de saknar både utbildning i 
utomhuspedagogik och erfarenheter av den. Administrativa hinder kan finnas såsom 
scheman, barngruppens storlek etcetera (Dahlgren & Szczepanski, 2004).  

2.1.1 Sammanfattning 
Utomhuspedagogik handlar om ett förhållningssätt där upplevelserna kopplas samman 
med reflektioner, där barns tankar om hur omvärlden ser ut och fungerar aktiveras. Att 
uppmärksamma sinnena är en central del av utomhuspedagogikens metodik. Platsen 
och dess betydelse är en utgångspunkt för utomhuspedagogiken och hur varierande 
miljöer kan hjälpa barn i deras utveckling. Kreativitet, samarbete och förmåga att lösa 
problem är exempel på sådana utvecklingsmöjligheter. 

2.2 Lärarens roll 
Utevistelse har en självklar plats i den svenska förskolans verksamhet och värderas högt 
av dess personal (Söderström, Mårtensson, Grahn & Blennow, 2004; Szczepanski, 
2005). Sandberg och Vuorinen (2008) menar att de vuxna bör vara medvetna om sin 
egen betydelse när det gäller hur lek erbjuds och möjliggörs för barn, speciellt då de är 
med och skapar barns lekmiljöer. Läraren som en aktiv och medforskande pedagog, 
menar Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006), har en central betydelse för 
barns lärandeprocesser utomhus.   

Lärare har lättare att flytta ut sin verksamhet om det finns gröna ytor runt omkring 
förskolan (Mårtensson, Jensen, Söderström & Öhman, 2011). Lärarna behöver 
reflektera över vilken miljö, som de har i sin närhet, skriver Szczepanski (2005). Det 
som görs inomhus kan även göras utomhus, men lärarna bör reflektera över: när, var 
och hur detta är möjligt och relevant. Det handlar inte om att ta ut all 
inomhusverksamhet utan utomhuspedagogik kretsar kring den medforskande läraren, 
som ger barn möjligheterna till att upptäcka nya saker. Miljön är av stor betydelse för 

lärarens möjligheter att utmana barnen i deras utvecklings- och lärandeprocesser 

(Szczepanski, 2005).  

Läraren behöver inte vara en “faktabok” när utomhuspedagogik är metoden, enligt 
Brügge, Glantz och Sandell (2011). Läraren bör istället väcka en nyfikenhet och 
entusiasm hos barn genom att vara en medupptäckare. Det är när barn ifrågasätter 
omvärlden och visar intresse av att förstå den som läraren kan vara till hjälp. Barnen 
ska då med lärarens handledning få kunskaper om hur saker och ting kan utforskas. Det 
är viktigt att barn känner sig viktiga och kompetenta. Barn lever i nuet och vill därför ha 
snabba svar på sina frågor, vilket läraren bör ha i åtanke och inte skjuta upp det till 
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senare. Dahlgren (2007) utvecklar detta och skriver att läraren i utomhuspedagogiska 
situationer, bör ställa följdfrågor som uppmuntrar barn att förädla sina frågeställningar, 
så de kan hitta egna svar på dem. Det är således viktigt att inte beröva barnet 

frågeställningen, det vill säga att det är fortfarande barnet som äger frågan och svaret. 

Det är detta växelspel, som utomhuspedagogik handlar om, samspel mellan lärare och 
lärande, där läraren med fördjupande kunskaper kan förmedla och hjälpa den lärande. 

2.2.1 Sammanfattning 
Läraren i förskolan bör ha en medvetenhet kring de förutsättningar som ges till barn och 
deras lek. Läraren bör finnas med i barns upptäckter, det vill säga vara en medforskare 
eller medupptäckare. Läraren behöver inte kunna alla svar på barns frågor utan de bör 
istället vägleda dem till svaren. Det är viktigt att barn själva får känna att de kan hitta 
svaret, med hjälp av läraren eller kamrater på sina frågor. 

2.3 Utomhusmiljö 
Naturen och närmiljön runt förskolan brukar förknippas med utomhusaktiviteter, vilket 
gör att allt från skogen eller lekparker kan vara platser för lärande (Brodin, 2011). 
Utomhusvistelsen bör enligt Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman 
(2011) ge barn möjligheter att utforska och leka i planerade miljöer samt naturmiljö. 
Med det menar också Brodin och Lindstrand (2008) att en planerad utomhusmiljö är 
viktig för att den ska kunna berika och möta alla barns behov. Med det menar 
författarna att utomhusmiljön har störst chans att utöka lekmöjligheterna för alla barn 
om den är planerad. Det är också viktigt att de vuxna är medvetna om att barn leker i 
alla miljöer och inte bara i lekparker. Alla miljöer kan därför användas i förskolans 
verksamheter eller barns fria lekar, exempelvis skogen eller en öppna ytor såsom 
gräsmattor och åkrar (Sandberg & Vuorinen, 2008; Mårtensson, Lisberg Jensen, 
Söderström & Öhman, 2011). Barns favoritställen beskrivs som ställen och omgivningar 
de varit med och skapat själva, tillsammans med sina kamrater exempelvis kojor eller 
om de fått varit med i planeringen av miljön. Svårigheter som kan finnas när 
utomhusmiljön ska planeras menar författarna kan vara att vuxna tar ”barnens miljöer” 
för givet, det vill säga barnens ställen försvinner då de inte anses som viktiga utifrån ett 
utvecklings perspektiv. 

Söderström, Mårtensson, Grahn och Blennow (2004) menar att förskolor med 
utomhuspedagogik lättare utvecklas om miljön runt dem tillåter det samt att personalen 
har ett intresse om miljö. Grahn (2007) menar att det förekommer mindre utflykter då 
personaltätheten har minskat och barn tillbringar mer tid på förskolorna. Även Björklid 
(2005) skriver om detta, vilket hon anser påverka den pedagogiska verksamheten. 
Därför anser Grahn (2007) att det behövs mer fokus på förskolegårdarna och att de får 
en större betydelse när förskolans verksamheter ska ses över. 

Omväxling och möjligheter till mer rörelseintensiva inlärningsmiljöer menar Dahlgren 
och Szczepanski (2004) skapas när förskolegården, parken och den omgivande miljön 
används. Barn får helhet, mening och förståelse, vilket skapas när möten sker i olika 
miljöer. Utomhusmiljön beskrivs av Dahlgren och Szczepanski (2004) som en ständig 
kunskapskälla, detta då den är rikligt försedd med material som kan användas i många 
olika syften. Syftet med att bedriva sin verksamhet utomhus kan vara att öka äktheten, 
motivationen och barns erfarenheter och upplevelser av naturens och miljöns olika 
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sidor, vilket kan underlätta barns inlevelse i själva lärandesituationen (Dahlgren & 
Szczepanski, 2004). Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) skriver 
om de forskningsrön som rör förskolans omgivningar och deras betydelse för barns 
koncentrationsförmåga. Författarna menar att omgivningen som barn befinner sig i har 
en direkt påverkan för hur situationen på förskolan ser ut. Forskningen menar att gröna 
och naturrika förskolegårdar skulle förbättra utomhusaktiviteterna samt de 
utomhuspedagogiska möjligheterna (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & 
Öhman, 2011). 

Dahlgren och Szczepanski (2004) beskriver samspelet mellan olika miljöer som viktigt 
och de menar att miljön är den bestämmande faktorn som leder till framgångsrikt 
lärande. Författarna påpekar också att alla intresseområden kan undersökas i en 
utomhusmiljö, det finns möjlighet att utveckla barns lärande genom praktisk erfarenhet 
av deras intressen. Platsidentiteter beskrivs av både Brodin (2011) och Sandberg och 
Vuorinen (2008) som upplevelser av platser som de enskilda personerna ser som 
meningsfulla och i och med detta är betydelsefulla för individens identitet. Färdigheter 
och beteenden är något som barn utvecklar i alla miljöer. Hur människor sedan 
relaterar till dessa miljöer är vad författarna kallar platsidentitet. Sandberg och 
Vuorinen (2008) ser den fysiska miljön som flerdimensionell, det innebär att den 
innehåller sociala, emotionella, kulturella och historiska dimensioner för att den väcker 
minnen hos människor. 

Naturen skapar sinnesintryck hos människor skriver Brodin (2011) och hon menar att 
naturen därför har en nära koppling till lek och lärande för barn. Det är en av 
anledningarna anser författaren att utomhusaktiviteter har fått en stor plats i förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) som skriver att barn ska få tillgång till flera olika miljöer 
som är anpassade efter deras förutsättningar såsom ålder och erfarenhet. Små barn som 
vistas i naturen får många sinnesintryck och lär sig genom att utforska föremål och 
material som finns i naturen. Det är viktigt att barn får positiva lekerfarenheter då dessa 
motiverar barn att utforska och testa sina förmågor istället för att undvika nya 
utmaningar. Även Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) tar upp detta och 
skriver att ” Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (s. 6). Szczepanski, 
Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) menar att motivation till meningsfulla och 
kreativa läroprocesser kan skapas genom autentiska möten med utomhusmiljön, det vill 
säga att barnen får pröva på saker i samspel med naturen och utomhusmiljön. Praktisk 
miljölära anser också Dahlgren och Szczepanski (2004) att det finns rikligt av i 
utomhusmiljöer, vilket gör att den fungerar som en bas förskolans verksamhet och 
områden som arbetas med, exempelvis kropp och hälsa, estetiska upplevelser och olika 
reflektioner kring dessa områden. Dahlgren (2007) skriver att barn som vistas i 
utomhusmiljöer gör iakttagelser som föder frågor. Författaren menar att dessa 
iakttagelser och upplevelser kommer från barn själva, vilket leder till att de förstår 
grundläggande förhållanden och samband som finns i omvärlden. 

Idéen med så kallade ”ur- och- skur-förskolor”, där de ”vanliga” utrymmena är 
utomhusmiljön, är att möta barns kunskaper, rörelse och samspel med kamraterna i 
utomhuslekar. Vad som kännetecknar dessa verksamheter är välutbildade ledare som är 
medvetna vad som finns om miljön och naturen samt hur den kan användas, vilket 
Brodin (2011) påtalar som extra viktigt. Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren 
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(2006) skriver att lärarna ger barn en större rörelsefrihet och tillåter dem att utforska 
närmiljön på egen hand i dessa förskoleverksamheter. Barn kommunicerar med hela sin 
kropp istället för att använda sig av ord, vilket gör att lek utomhus, som beskrivs som 
mer rörelseintensiv och med mer konkreta situationer jämförelsevis med inomhuslek, 
kan hjälpa barns kommunikation, både med varandra och med vuxna. Mångtydligheten 
som finns i naturen gör att barn lättare kan forma miljön så som de vill ha den. Barn rör 
sig efter de möjligheter som miljön ger dem och det handlar därför om att som vuxen ta 
till vara på dessa miljöer som barn skapar själva och vill leka på. Springytor förmedlar 
rörelse och rymlighet till både barn och vuxna, vilket gör att barn ofta känner sig mer 
bekväma utomhus än inomhus (Brodin, 2011; Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 
2006). Brodin menar att det beror på att det finns färre regler utomhus som gör att barn 
kopplar av och oroar sig mindre. Hon menar att barnen inte har tvång över sig, att 
exempelvis inte behöva sitta still utomhus, vilket leder till mindre stress hos barnen. 

Brodin (2011) skriver om hur forskare ofta betonat vikten av utomhusaktiviteter och 
dess betydelse för barns hälsa. Söderström, Mårtensson, Grahn och Blennow (2004) 
utvecklar detta och skriver om de hälsoeffekter som utomhusvistelse har både hos barn 
och vuxna. Det registreras mindre sjukfrånvaro hos de barn som befinner sig utomhus 
varje dag. Smittspridning ses som en anledning till detta, då infektioner har svårare att 
sprida sig utomhus. Söderström, Boldemann, Sahlin, Mårtensson, Raustorp och 
Blennow (2012) skriver att om det spenderas mycket tid utomhus kräver det också 
mycket av förskolans utomhusmiljö, för att barn som spenderar sin största vakna tid på 
ett bra sätt ska trivas och utvecklas där. Andra studier har visat att miljöns utformning 
har betydelse för hur mycket tid som barn tillbringar utomhus. Utrymme, växtlighet och 
ytans utformning (backar, skog mm.). Utomhusmiljön beskrivs av Mårtensson, Lisberg 
Jensen, Söderström och Öhman (2011) som en motivationsfaktor, där barn motiveras 
att tillbringa sin tid utomhus och olika rörelselekar. 

Utomhusleken kräver inte lika mycket färdigt lekmaterial skriver Brodin och Lindstrand 
(2008), då barn använder sig av naturens material, som stenar, pinnar och buskar, när 
de leker utomhus. Barns lek bör enligt Björklid (2005) vara utan avbrott i största 
möjliga mån. För att ska kunna uppnås bör miljön vara självinstruerande så att barn 
inte behöver fråga efter saker utan klarar sig själva när de ska göra saker. Material, som 
bidrar till rörelse och grovmotoriska aktiviteter värdesätts i förskolan, men även 
material, som är löst och barn kan plocka med själva är värdefullt då de kan skapa 
utrymmen och anpassa miljön efter sin lek.  

Miljön är avgörande för barns lek, vilket både Brodin (2011) och Sandberg och Vuorinen 
(2008) skriver och menar att miljön kan klassas som både inkluderande och 
exkluderande. Med detta menas att den både inkluderar samt exkluderar barn beroende 
på utomhusmiljöns utformning och planering. Utomhusmiljön behöver därför inbjuda 
till både lek och lärande, så att barn under deras utomhusvistelse kan utvecklas genom 
leken och de aktiviteter som görs där (Sandberg & Vuorinen, 2008). Barn, som vistas på 
förskolor med varierade och stora gröna ytor runt sig, bland annat skogar, har en bättre 
koncentrationsförmåga, är lugnare och ses som mindre stressade än barn som vistas på 
förskolor med asfalt och betong runt sig (Söderström, Boldemann, Sahlin, Mårtensson, 
Raustorp & Blennow, 2012). Gårdar med tillgång till gröna ytor och omväxlande miljöer 
bidrar till att barn är ute längre och oftare. Förskolegården är barns utomhusvärld när 
de befinner sig på förskolan, men den blir många gånger bortprioriterad. 
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Barn leker inte där vuxna tror att de kommer att leka menar Brodin och Lindstrand 
(2008) utan använder sig istället av utrymmen som vuxna inte associerar med lek. Barn 
tycker om att leka på platser där de kommer undan och  är skymda från direkt insyn av 
både vuxna och andra barn. På dessa platser lär de sig samspela med sina kamrater och 
olika föremål, utan inblandning av vuxna. Hemliga miljöer är vad Sandberg och 
Vuorinen (2008) kallar dessa platser och definierar begreppet som avgränsade 
utrymmen exempelvis en koja eller bakom föremål där barn kan leka själva och 
tillsammans med andra barn utan insyn av vuxna. Känslan av hemlighet, 
självbestämmande och avskildhet är några av de saker som förknippas med hemliga 
lekmiljöer. Dessa miljöer är viktiga för barn och de framkallar ett lugn hos dem när de 
vistas på dessa platser. Barns egna miljöskapande är också något som kännetecknas 
dessa hemliga lekvärldar. Vuxna kan heller inte styra eller ha kontroll över leken i dessa 
miljöer, därför anses miljöerna vara en pedagogisk utmaning i förskolan. Flera barn 
tillbringar sin största vakna tid på förskolan, vilket leder till svårigheter, i form av tid 
och utrymme, att ge barn möjlighet och tillgång till dessa hemliga lekmiljöer (Sandberg 
& Vuorinen, 2008). 

2.3.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla författare ser betydelsen med 
utomhusmiljön och hur dess uppbyggnad ser ut. En noga planerad utomhusmiljö är 
central såväl som att förskolegården är uppbyggd så att barns lek främjas, det vill säga 
med gröna ytor, springytor och varierande terräng. Detta gör att barn och 
förskolepersonal tillbringar mer tid utomhus, vilket också kan leda till en bättre hälsa 
för barn, då smittspridningen anses minska utomhus. Björklid (2005) skriver att 
personaltätheten är ett problem, då den har minskat, vilket leder till att förskolors 
möjlighet till naturbesök minskat. Detta gör att fler krav ställs på förskolegården då 
barn tillbringar sin tid på förskolan där.  

3 Metod 

Följande del kommer att redovisa hur studien har genomförts. Det kommer att 
presenteras hur datainsamlingen har skett och vilket urval som används. De 
forskningsetiska värderingar som tagits ställning till kommer också att beskrivas samt 
studiens trovärdighet.  

3.1 Datainsamlingsmetod 
Enligt Stukát (2005) och Denscombe (2009) bör metodvalet styras av studiens 
forskningsproblem. Valet av metod bör därför inte göras utan studiens syfte i åtanke för 
att få fram det bästa resultatet. Denscombe (2009) skriver att kvalitativa studier 
omfattar ofta ett litet antal personer som undersöks desto djupare. I denna studie har 
det därför valts att använda metoden intervjuer.  

Denscombe (2009) beskriver intervjumetoden, som ett sätt att utforska ett komplext 
och subtilt fenomen. Intervjumetoden används när studiens syfte är att komma åt 
personers åsikter, uppfattningar och erfarenheter. Valet gjordes att använda 
semistrukturerade intervjuer, där ämnen och frågor finns, men ordning och struktur 
inte har någon speciell betydelse. Den intervjuade kan utveckla sina tankar och idéer 
eftersom de kommer. Personliga intervjuer är ett möte mellan undersökare och 
informanten. Valet gjordes att intervjua tillsammans. Stukát (2005) menar att det finns 
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både för- och nackdelar med detta. Varje intervju ses från två perspektiv, det vill säga 
två undersökare kan upptäcka olika saker i en intervju och kan då tillsammans få en 
mer utvecklad information. Risken som Stukát ser är att den intervjuade upplever sig 
som i underläge och trängd och att detta kan påverka intervjun och dess svar. Vid 
intervjuerna gjordes ljudupptagningar. Dessa transkriberades senare för att underlätta 
analysen. 

3.2 Urval 
Studien gjordes genom intervjuer av förskolepersonal på två olika förskolor. Förskolor 
har valts utifrån att de ligger i olika orter och har båda en profil som riktar sig mot 
utomhusverksamhet. Förskolorna har haft denna profil under flera år, vilket var även 
det en av anledningarna till att dessa valdes. Detta kan vara en fördel mot nystartade 
profiler, då de har ett uttalat arbetssätt. Två intervjuer gjordes med förskolechefer och 
fyra intervjuer gjordes med personal från förskolan.  

Den första förskolan som valdes har barn som är i åldrarna 3-6 år och det är 31 barn 
som är inskrivna. På förskolan är det fem förskolepersonal anställda som arbetar heltid. 
De intervjuade på denna förskola är förskolepersonal A som har 18 års erfarenhet inom 
utomhuspedagogik. Förskolepersonal B har tio års erfarenhet inom utomhuspedagogik 
och har under 16 års tid även varit scoutledare samt varit scout själv. Förskolechef 1 har 
arbetat som detta sedan november 2013 och har utbildning som gymnasielärare.  

Den andra förskolan som valdes har barn i åldrarna 1-6 år och är 31 stycken på sju 
förskolepersonal varav en är vikarie. Förskolepersonal C har arbetat i tre år och har fått 
sin utbildning i utomhuspedagogik genom inspirationsdagar, som anordnats av andra 
förskolor. Förskolepersonal D har 10 års erfarenhet inom utomhuspedagogik, tog sin 
examen 1979, men anser sig inte ha någon speciell utbildning inom ämnet. Förskolechef 
2 har arbetat som detta i fyra år och har en förskollärarutbildning i grunden samt en 
handledarutbildning. Hon har studerat ett år av tre på rektorsprogrammet, men har 
ingen riktad utbildning mot utomhuspedagogik. 

3.3 Genomförande 
Denna studie är kvalitativ eftersom den består av intervjuer med öppna svar. Öppna 
svar gjorde att de tankar och idéer som fanns i två olika förskoleverksamheter med 
utomhuspedagogik som profil, kunde studeras. Enligt Stukát (2005) är risken med 
kvalitativa studier att resultaten lätt blir ”subjektiva” av personerna som intervjuas. 
Detta beror i hög grad på vem som gjort tolkningen, fortsätter Stukát i den kvalitativa 
analysen, där undersökarens ”förförståelse” kan påverka resultatet 

När metoden bestämts lämnades ett missivbrev (se bilaga 1) till de förskolor som 
önskades vara medverkande i studien. Detta missivbrev gavs till förskolepersonalen och 
förskolechefen på båda förskolorna. Tanken med missivbrevet var att 
förskolepersonalen och förskolecheferna i lugn och ro skulle kunna läsa genom sina 
rättigheter och göra ett val att medverka i studien eller inte. I missivbrevet informerades 
det om att studien var ett examensarbete och dess syfte. Hur de forskningsetiska 
riktlinjerna skulle hanteras förklarades även i brevet. Information om hur intervjun 
skulle genomföras meddelades också. Dessa skulle spelas in för att senare transkriberas 
för att underlätta resultat sammanställningen. Den uppskattade längden av intervjun 
stod även med i missivbrevet för att kunna planera in intervjuerna.   
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På den första förskolan blev två intervjuer snabbt bokade. Förskolechefen på denna 
förskola var inte på plats så missivbrevet lämnades i postfacket utanför. Kontakt med 
henne togs senare genom telefonsamtal. Förskolepersonalen och förskolechefen på 
andra förskolan ville ha intervjufrågorna (bil 2 och 3) i förväg för att kunna förbereda 
sig inför intervjun. Förskolechefen där var upptagen med anställningsintervjuer så en 
tredje förskolechef kontaktades. 

Förskolepersonalens intervjuer ägde rum på respektive förskola i deras personalrum. 
Enligt Stukát (2005) ska miljön där intervjun sker vara en avskild plats. Innan 
intervjuerna började informerades förskolepersonalen och förskolecheferna om sina 
rättigheter och studiens ämne. Information de läst i missivbrevet innan de tackade ja till 
intervjun. Intervjuerna med förskolecheferna skedde på deras kontor. Samtliga 
intervjuer tog mellan 35-40 minuter. Intervjuerna transkriberades därefter i sin helhet. 
I transkriptionstexten togs förskolepersonalens och förskolechefernas namn bort för att 
personerna som medverkat i studien inte skulle kunna identifieras. Även information 
om de aktuell förskolorna togs bort för att personal och barn på förskolorna inte ska 
kunna identifieras. 

I resultatdelen kommer förskolechefernas svar att benämnas med Fsk.chef 1 och 
Fsk.chef 2. Detta för att kunna urskilja deras olika svar. Dessa svar kommer endast att 
behandlas när skillnaden mellan utevistelse och utomhuspedagogik beskrivs. 
Personalen från de utvalda förskolorna som intervjuades kommer benämnas Fsk.p. A, 
B, C och D för att kunna urskilja förskolepersonalens olika svar. 

3.4 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) belyser vikten av ett etiskt förhållningssätt för att skydda de 
individer som deltar i undersökningen. Stukát (2005) skriver om de fyra huvudkraven 
på undersökningar: Informationskravet, vilket syfte studien har och att deltagandet är 
frivilligt. Även information om vad resultatet ska användas till och om det ska 
publiceras. Informerat samtycke är att deltagarna alltid ska samtycka till medverkan och 
har rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de deltar. 
Konfidentialitetskravet är att deltagarna inte ska kunna identifieras av utomstående. 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast ska användas i 
studiesammanhang och behandlas som konfidentiella handlingar. 

Dessa etiska riktlinjer följdes i studien genom att alla som medverkat fick information 
om när, var och hur intervjun skulle gå till samt studiens syfte innan arbetet startades. 
De fick även information om var arbetet skulle publiceras. Deltagarna fick när som helst 
avbryta intervjun om de inte längre ville medverka. Ingen utomstående har tillgång till 
material som kan identifiera deltagarna i studien då detta inte är antecknat eller har 
blivit borttaget ur transkriptionerna.  

 

 

 

3.5 Trovärdighet 
I kvalitativa studier används begreppet trovärdighet för att se studiens resultat ur dess 
tillithetsperspektiv. Resultatet av denna typ av studie är inte generaliserbart utan får 
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användas till att ge ny kunskap, ökad förståelse och en djupare förståelse i vad 
utomhuspedagogik är i förskolan.  

Syftet och frågeställningarna är i fokus under arbetet och precis som Stukát (2005) 
skriver, kan det behövas att fråga sig upprepade gånger om undersökningen speglar det 
som ursprungligen skulle studeras. Med detta menas att under undersökningen har 
syftet och frågeställningarna funnits med i alla delar.  

Alla intervjuer har utgått från samma frågemall (bil. 2 & 3) för att resultatet ska vara 
likvärdigt. Samtidigt kan feltolkningar eller gissningar av otydliga frågor och svar lätt 
ske i intervjuer skriver Stukát (2005), vilket kan spegla resultatet då endast en liten 
grupp intervjuades. Detta motverkas genom frågemallen som bearbetats för ett så bra 
och givande resultat som möjligt och det är baserat på citat från intervjuerna för att 
minska chansen till feltolkningar och analyseras med tidigare forskning för att stärka 
resultatet. Denscombe (2009) skriver att intervjudata bör kunna bekräftas med andra 
källor, vilket gjordes genom att resultatet kopplade till tidigare forskning. 

4 Resultat 

Resultatet redovisas under respektive rubriker: Utomhuspedagogik och utevistelsens 
olikheter, Beskrivning och användning av närmiljön och Förskolepersonalens arbetssätt 
utomhus. 

4.1 Utomhuspedagogik och utevistelsens olikheter 
Utomhuspedagogik och utevistelse som begrepp kommer nedan att förklaras av både 
förskolepersonalen och förskolecheferna som medverkat i studien. 

4.1.1 Utomhuspedagogik 
Förskolecheferna uttrycker i intervjuerna att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt 
som grundas på vad naturen har att erbjuda. 

Det är ett förhållningssätt! Utomhuspedagogik, handlar om ett medvetet arbetssätt där naturen-
miljön blir den tredje pedagogen kan man säga. I utomhuspedagogik har man tanken med sig 
hela tiden i alla situationer. (Fsk.chef 2) 

Att man tar fasta på de utemiljöer som finns som en grund för lärande. Att pedagogerna aktivt 
och medvetet utmanar barnen med det som finns att tillgå i naturen. (Fsk.chef 1) 

Om det är utomhuspedagogik beror mycket på pedagogen, det man kan göra inne kan man göra 
ute också. Skillnaden är bara att inomhus har man saker och ute får man mera använda sig av 
miljön. I sandlådan kan man ju ha en lärande situation där också. Det gäller att vara med hela 
tiden och ha en dialog med barnen. Så man inte missar någon lärande situation. Det gäller att 
hänga på och utmana dem vidare. (Fsk.chef 2)  

 

Förskolepersonalen beskriver vidare att arbetssättet i utemiljön är så viktig att miljön 
blir som en extra lärare. Lärarens roll i utomhuspedagogik är att vara där barn är och att 
vara nyfiken på det barn intresserar sig för och att kunna utmana och prata med dem för 
att möjliggöra för lärande. De menar även att lärandet sker när förskolepersonalen är 
engagerad i förhållandet till barn samt att personalen ser vad barn behöver för att 
komma vidare i utvecklingen.  

Förskolepersonalen framställer i intervjuerna att utomhuspedagogik utgår från vad som 
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finns runt omkring i utemiljön med förskolepersonal själva som medforskare. 

Utomhuspedagogik är medvetet, varför vi gör det här med våra barn. Det är ett stillasittande 
samhälle vi lever i, vi pedagoger vill vara med och skapa grunden att vara aktiv och röra sig. Att 
ha glädje av naturen, det finns inga färdiga lösningar, man får ta det som finns runt omkring en, 
det är grunden till utomhuspedagogiken. (Fsk.p A) 

Utomhuspedagogik är en lustfylld pedagogik, man gör någonting som utmanar barnen antingen 
med en planerad aktivitet eller att man upptäcker saker utifrån barnens intresse, man är en 
medforskare som hjälper barnen. (Fsk.p C) 

Med utomhuspedagogik har man ett syfte med utevistelsen, att lära sig något ute om naturen 
och dess kretslopp. Barnen lär sig att vara mer aktsamma med levande djur både pyttesmå och 
stora djur. (Fsk.p D) 

Utomhuspedagogik där måste man ha med hela läroplanen ut, barnen har en möjlighet att lära 
sig allt som står inom läroplanen alla strävande mål när vi är ute i naturen. (Fsk.p B) 

Deras roll som lärare är att vara en positiv medforskare, som skapar förutsättningar för 
barns lärande utifrån deras intressen. De menar, att barn genom utomhuspedagogiken 
har möjligheter till att lära sig allt som står inom förskolans läroplan och alla strävande 
mål genom att vistas tillsammans, förskolepersonal och barn, i naturen. Några av 
syftena är att lära barn att vara aktsamma mot allt levande, hur naturens kretslopp 
fungerar och kunna samarbeta med varandra. 

Förskolepersonalen uttrycker att sociala utvecklingen och samarbetet mellan barnen är 
viktiga delar som lärs av utomhuspedagogiken.  

De har lättare att hitta lösningar och samarbetar oftast när vi är uppe i skogen. Man ser att det 
är lättare med samarbete och klara av att lösa problem ute än inne. (Fsk. p D) 

I utomhuspedagogik använder man sin fantasi man är inte begränsad och samarbetsförmågan 
tränas väldigt mycket. (Fsk.p C) 

Utomhuspedagogik lär barnen framför allt glädjen att vara ute och det sociala att vara en bra 
kompis. (Fsk. p A) 

De beskriver vidare att barnens fantasi och kreativitet ökar för att hitta lösningar på 
problem, men framför allt att utomhuspedagogiken ger barn en glädje att vistas i en 
utemiljö. 

4.1.2 Utevistelse 
Förskolecheferna i intervjuerna framställer “utevistelse” som att förskolepersonalen 
bara är ute med barnen utan en medveten tanke bakom vad barn kan lära av utemiljön. 

Utevistelse ser jag som att ”bara vara ute” utan en medvetenhet hos pedagogerna att barnen kan 
lära sig något. (Fsk. Chef 1) 

Utevistelse är det lite intressant kan man säga just för jag tror ibland att gå ut på förskolan är 
lite för att få lugn på barnen och en möjlighet för pedagogerna att stå och prata med varandra. 
Jag säger inte att alla är så, det finns många medvetna pedagoger som använder varje situation 
men för några är utevistelsen som ett andningshål kan man säga, för ute vet man att det inte blir 
lika många konflikter, barnen sysselsätter sig på ett bra sätt. (Fsk. Chef 2) 

 

De upplever att förskolepersonalen går ut ibland för att det är lugnare ute, med mindre 
konflikter mellan barnen. Att barn aktiverar sig lättare själva i en utemiljö och det ger 
tid till personalen att stå och reflektera tillsammans. De ville tillägga att all 
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förskolepersonal inte arbetar så. Det finns många medvetna som tar vara på alla 
lärandesituationer de får med barnen.  

Förskolepersonalen, som intervjuades, uttrycker precis som förskolecheferna att 
“utevistelse” mer är en aktivitet istället för en medveten tanke om vad barn kan lära sig. 

Utevistelse beror lite på innehållet, vad man gör. Det spelar ingen roll om man är på förskole 
gården eller lekparken eller i skogen, om man bara går ut för att få frisk luft, då tycker jag att det 
blir mer åt en utevistelse. (Fsk.p C) 

Utevistelse hör man på ordet, då är man bara ute. (Fsk.p D) 

Utevistelse är man bara ute. Jag hoppas att de som jobbar med utevistelse har en tanke bakom 
det också. Utevistelse låter som ta ut dem så det blir lugnt inne. (Fsk.p A) 

I utevistelsen har man säkert med sig pedagogiken också det har man ju alltid. Man får aldrig 
glömma bort läroplanen den måste man ha med sig jämnt, så utomhuspedagogik och utevistelse 
är kanske samma sak. (Fsk.p B) 

De beskriver att det beror på syftet med att gå ut, om det bara är för att få frisk luft är 
det en “utevistelse”. En av förskolepersonalen, som blev intervjuad, kan inte se någon 
skillnad på utomhuspedagogik och utevistelse, hen uttrycker att förskolans läroplan 
alltid är eller borde vara en del av förskolans verksamhet. 

4.1.3 Analys av skillnaden mellan utomhuspedagogik och utevistelse 
Det uppmärksammades i samtliga intervjuer att utomhuspedagogik framställs som ett 
förhållningssätt, som utgår från barnens intressen och förskolepersonalens engagemang 
för det som händer runt om kring oss här och nu i utomhusmiljön. Fsk. chef 2 beskriver 
att platsen för lärandet, miljön runt omkring oss, är så viktig att den blir som en extra 
lärare. Miljön är enligt Szczepanski (2005) den kreativa partnern som ger barnen 
möjligheterna till att upptäcka nya saker med läraren som medforskare. Därmed kan 
utomhuspedagogik beskrivas som en lärandeprocess mellan barn och lärare. I 
intervjuerna kom det fram att det sociala, förmågan att kunna samarbeta, är en mycket 
viktig egenskap. En egenskap, som enligt förskolepersonalen växer fram genom 
utomhuspedagogikens förhållningssätt med de utmaningar och den glädjen som 
närmiljön ger. Enligt Brügge, Glantz och Sandell (2011) och Szczepanski (2007) sker 
social utveckling tack vare utemiljöns varierande terräng, som är beroende av kreativitet 
och samarbete. 

I resultatet av intervjuerna med förskolepersonalen framgick att i utomhuspedagogik 
finns det en mening, ett lärande som bottnar i förskolans läroplan, där personalen är 
aktiva tillsammans med barn och använder sig av utemiljön för att stimulera barns 
utveckling och lärande.  Utevistelse är däremot som det hörs på ordet, endast en vistelse 
ute, menar både förskolecheferna och förskolepersonalen. Precis som Mårtensson, 
Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011)  tillägger att utevistelsen bygger på 
upplevelser mellan barn och utemiljön utan ett syfte.  

 

 

4.2 Förskolepersonalens arbetssätt utomhus 
Under detta avsnitt kommer det handla om hur förskolepersonalen framhåller sin 
utomhusverksamhet, det vill säga hur de beskriver sin verksamhet utomhus.  
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All förskolepersonal som medverkat i studien anser att lustfylldhet är ledordet när 
utomhuspedagogik, som metod ska användas i förskolan. 

Först och främst gäller det vara en god förebild som pedagog. Det är det alltid. Man måste ju 
först och främst kunna visa att man tycker om att vara ute.  Man visar glädje att vara ute, inge 
suck och stön. Det är kul ute. Ta ut dom på äventyr. Det är just det här spontana, drama och 
dramatisera. Man tar en treåring o hoppar från en sten o är med och är delaktig. Man ska vara 
närvarande i leken, men samtidigt kunna skapa en distans och de ska kunna utveckla en egen 
lek också. Man ska kunna vara på barnens nivå som pedagog sen ska du kunna gå upp på 
trappan och vara professionell också. Man ska kunna pendla däremellan. Ta fram barnet i dig 
själv. Det är väldigt viktigt tycker jag. (Fsk.p A) 

Det lär de sig genom att jag själv tycker det är roligt ute. Tycker jag det då så får jag med barnen 
i det jag gör, det jag lär ut. (Fsk.p B) 

De menar vidare att den glädje som förmedlas av de vuxna i verksamheten smittar av sig 
till barnen. Det är på detta sätt som lärandet sker när utomhuspedagogik arbetas med i 
förskolan. De vuxna visar hur saker kan göras som barnen sedan härmar. 
Förskolepersonalens uppgift blir därmed att vara medverkande och delaktig i det 
barnen gör utomhus. Det handlar om en balans mellan att vara på barnens nivå och att 
inta en mer styrande roll som ledare.  

Allt som kan göras inomhus kan även tas med ut i förskolans verksamhet, vilket 
förskolepersonalen är överens om när de arbetar med utomhuspedagogik.  

Allt man kan göra inomhus kan man göra utomhus också. Fast kanske inte alla dagar. Om det 
vräker ner regn kanske man inte kan göra allt ute det man kan göra inne. Väljer man dagar kan 
man göra det ute som man kan göra inne. (Fsk.p D) 

Det kan man faktiskt göra, utom att limma när det är minusgrader, för det funkar inte. Det man 
gör ute kan man inte göra inne om man vänder på frågan. Det går ju t ex inte att hoppa från en 
sten inne. (Fsk.p A) 

Jag vet att vi brukar fråga då: Vad vill du gå in och göra? Och då kan det ofta vara någonting 
som inte barnen har tänkt på till exempel att man vill leka med barbie eller bilar. Och det är 
klart att man kan gå in en liten stund, det är inte det men jag vet då brukar vi kunna ta ut en filt 
och liksom sätta den i skuggan och sätta sig och liksom ta ut barbierna för jag tycker att saker 
som finns inne, det gör ju inget om man tar ut barbie, för att det kan vara så ibland, att det här 
har vi inne, det tar vi inte ut, men vi har försökt resonera så att det gör ju ingenting heller att det 
går åt någon mer barbie för att den blir förstörd än att det är inne i en låda som vi inte använder. 
(Fsk.p C ) 

Förskolepersonalen menar vidare att det handlar mer om de didaktiska frågorna: när, 
var, hur och varför dessa saker ska tas med ut. Fsk.p A poängterar att till motsats till att 
plocka med sig saker ut kan inte utomhusaktiviteterna plockas med in när 
verksamheten ska befinna sig där. Leksaker kan även följa med när verksamheter ska 
vistas utomhus då barnen frågar efter dessa. Oanvända leksaker som ligger i en låda 
inomhus är enligt Fsk.p C onödigt och hen menar att det är bättre att de kommer till 
användning utomhus.  

Förskolepersonalen beskriver hur de på olika sätt arbetar med sin utomhusverksamhet 
genom bland annat aktivitetspåsar, kretslopp och utifrån barnens intresse. 

Vi har gjort iordning aktivitetspåsar, som är enklare att bara ta med sig ut, det finns språkpåsar, 
mattepåsar, olika uppdrag. (Fsk.p C ) 

Vi har i alla år haft årets kretslopp som grund. Vi har 4 odlingslådor här ute som vi varje år odlar 
i. Då får barnen vara med och bestämma vad vi ska odla. Vi gör i ordning lådorna, vi gräver, vi 
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krattar och vi sår och sedan får de vara med att sköta det också. Sedan på hösten så skördar vi 
och sedan har vi skördefest tillsammans med barnen och föräldrar. (Fsk.p D) 

Man fångar barnen i det de ser och gör har de hittat pinnar en kort och en lång då går man 
liksom in i matten. Vilken är längst, är du lika lång som den här pinnen. Är jag större än pinnen, 
hur kommer det sig? Allt som står inom läroplanen alla våra strävande mål som vi har. Har även 
vi liksom med oss ute. (Fsk.p B) 

Motivationen till att dessa metoder används är olika bland de som intervjuats. En av 
förskolepersonalen menar att aktivitetspåsar används då det är ett enkelt sätt att fånga 
barns intresse och därigenom få lärandesituationer. En annan motivation är att barn 
genom kretsloppet är med i hela processen. Den tredje förskolepersonalen menar att det 
är barns intressen, som bör vara utgångspunkt för att sedan skapa lärandesituationer 
utifrån dessa intressen. Förskolepersonalen nämner också hur även de använder sig av 
de mål som läroplanen för förskolan sin utomhusverksamhet.  

4.2.1 Analys av förskolepersonalens arbetssätt 
Brügge, Glantz och Sandell (2011) belyser ett problem med utomhuspedagogik, vilket är 
att ingen får tillräcklig utbildning i ämnet för att kunna de utomhuspedagogiska 
metoderna och hur dessa ska användas i praktiken. Det poängteras i denna studie då 
ingen av de intervjuade har gått någon utbildning i ämnet utan ser det som ett 
personligt intresse av naturen och att vara utomhus. Detta till motsats till vad Brodin 
(2011) skriver, att välutbildade ledare är vad som kännetecknar de verksamheter, som 
arbetar med utomhuspedagogik. 

Ledord som används av förskolepersonalen i studien är “glädjen att vara utomhus”. 
Denna lustfylldhet används i verksamheterna för att locka barn till vidare upplevelser 
och därigenom lärande i naturen. Detta kan kopplas till det Sandberg och Vuorinen 
(2008) skriver, att lärare i förskolan behöver vara medvetna om de förutsättningar till 
utveckling som verksamheten erbjuder barn. Szczepanski, Malmer, Nelson och 
Dahlgren (2006) skriver att utomhusmiljöer inte är självinstruerande för barn, det vill 
säga att de som är nya i naturen har svårt att hitta på vad som ska göras, vilket kan vara 
en anledning till att förskolepersonalen i studien väljer att demonstrera saker som kan 
göras utomhus så att barn sedan kan härma detta.  

Att vara medverkande och delaktig i det barn hittar på är viktigt anser en av de 
intervjuade förskolepersonalerna, vilket Brügge, Glantz och Sandell (2011) menar, gör 
att barn får behålla sin nyfikenhet och entusiasm för att prova nya saker istället för att 
undvika dessa nya utmaningar. Som förskolepersonalen i studien också säger handlar 
det om en balans mellan att vara tillsammans med barnen på deras nivå och att leda 
dem. Detta påpekar också Dahlgren (2007), att utomhuspedagogik är ett växelspel där 
den vuxna ska styra barnen i deras nyfikenhet att lära sig. 

Det som kan göras inomhus kan även göras utomhus, men reflektion över när, var och 
hur detta är möjligt och relevant bör finnas (Szczepanski, 2005). Detta håller 
förskolepersonalen med om. En av de intervjuade påtalar att frågan istället borde ställas 
baklänges, vad kan göras utomhus som också kan göras inne? Varför ska 
inomhusaktiviteter plockas ut, när de saker som associeras med utomhusverksamhet 
inte bör göras inomhus? En annan förskolepersonal berättade att leksaker brukar 
plockas med ut när barn frågar efter dessa. Som Szczepanski skriver behöver inte hela 
inomhusverksamheten finnas utomhus, utan målet bör vara att barn tillsammans med 



    

18 
 

lärare hittar lösningar och nya saker att göra i närmiljön. Inomhusaktiviteter som att 
måla och leksaker kan vara ett steg i detta. 

4.3 Beskrivning och användning av närmiljön 
Under detta avsnitt kommer resultat av förskolornas utomhusmiljöer och 
förskolepersonalens användande av dessa behandlas. 

Lekparker är någonting som all förskolepersonal nämner att de använder i sin 
utomhusverksamhet, likväl som skogen och gården nämns som närmiljöer. 

Först och främst har vi gårdsmiljön så har vi skogen och lekparken, kan man säga. Tyvärr ingen 
sjö eller ängar. Jag saknar en sjö, där kan man göra mycket med barn. Vi går medvetet från 
gården, det står i läroplanen att barn ska uppleva olika miljöer. (Fsk.p A) 

Vi har ju gården och den är ju väldigt fin som vi har här. Men vi har gården och det är alltid bra 
att man varierar sig med kanske lekparker, att man lyssnar till barnen, vilka lekplatser de vill gå 
till. Det blir en lite mer planerad miljö. Men sen skogen väldigt mycket, vi har ju fördelen av att 
ha jätte nära upp och stort fint vindskydd är det ju. (Fsk.p C) 

De menar vidare att det krävs varierande miljöer i verksamheterna och värderar därför 
närmiljöerna som finns runt förskolorna högt. Även läroplanen för förskolan nämns 
som en motivation till att variera de miljöer och platser som barn tillbringar sin tid på 
förskolan. Barns inflytande över vilka miljöer som besöks i förskolans verksamhet anses 
också viktigt av en av förskolepersonalen. 

En av förskolepersonalen anser att en medveten tanke om hur, var och vad som kan 
göras i förskolans närmiljöer är viktigt. 

När vi startade den här verksamheten. Gjorde våra hemvister, så tänkte jag tillsammans med 
våra kollegor, vad kan barn få här i den här miljön? Vi har träd, sten, stubbar mm. Vi lägger 
saker o ting där barnen kan få mycket utmaningar. Här finns det mycket för barnen att göra. Det 
är så vi tänker utemiljö. (Fsk.p A) 

Hen menar vidare att det handlar om att anpassa de miljöer som finns i närheten av 
förskolan till att passa de behov som barngruppen har. Detta så att barnen utvecklas i 
samspel med miljön.  

Två av förskolepersonalen, som intervjuades, har en klar uppfattning om att barn bör 
vara med i planeringen av förskolans miljö. 

De som jobbade här fick vara med och påverka men är det ju det att tillsammans med barnen 
som jag sa att lyssna in dem och känna att det är föränderligt. Lekstugan behöver inte vara ett 
bord och två stolar utan det kan väl bli ett garage eller ett stall eller så. Det är lika uppe i skogen 
med. Det finns ju saker att ta hänsyn till, du får ju inte göra så att djuren gör illa sig på det vi 
sätter upp eller så där. (Fsk.p C) 

Med den här energiskogstunneln fick de vara med och önska vad vi skulle göra. Det vart ju 
väldigt stora önskningar så vi var tvungna att vara med att styra lite för vi hade inte hur mycket 
energiskog som helst som vi hade fått så vi fick begränsa med de kvistarna vi hade. (Fsk.p D) 

De anser att det är viktigt att miljön är föränderlig och att barnen är medvetna om det. 
Saker har inte färdiga benämningar eller användningsområden. Det får barnen själva 
hitta på utifrån de behov som leken har. Miljön ska vara flexibel för att kunna anpassas 
till de barngrupper som befinner sig där och dess behov. 

De två andra av förskolepersonalen, som intervjuades, hade en annan åsikt och menar 
att barnen inte bör ha inflytande över de miljöer som finns i samband med förskolan.  
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Nej det har barnen inte fått göra, kan jag säga utan vi har valt uteplatser dels i säkerhets 
synpunkt och dels i pedagogiskt syn så att det finns lekställen och så. (Fsk.p B) 

Man lyssnar mer på barnen idag mer är förut, man tar barns perspektiv. Sen hur mycket man 
ska lyssna o ta med är ju en annan diskussion. Hur mycket inflytande ska barnen ha? För 
barnen är ju inte vuxna än. Så självklart ska barn ha inflytande men samtidigt som pedagog, 
barnskötare, förskollärare ska vara ledare vissa att det här ska vi göra idag, vara tydlig inte 
svävande, att den här personalgruppen vissa det här vill vi göra, om vi vuxna visar tydlighet, blir 
barnen trygga. Barn behöver bli ledda. Om de inte blir ledda, blir det oroliga barn. Men 
självklart ska vi lyssna på barnen. (Fsk.p A) 

Förskolepersonalen menar vidare att för mycket inflytande kan stressa barn, då tydliga 
riktlinjer och ledare inte finns. Säkerheten för barn i deras verksamheter ses också som 
en faktor i att de inte tillåts påverka sin miljö. Detta då barn själva inte vet vad som är 
säkert. Lekmiljöer måste finnas för barn oavsett utvecklingsnivå och behov.  

Två av förskolepersonalen i studien är kritiska mot verksamheternas gårdar och anser 
att andra miljöer är nödvändiga. 

Om vi ska ta den här gården så är den under all kritik. Det är mycket asfalt men vi har den här 
gräsmattan som vi har här när inte ... barn är ute, småbarnsavdelningen, så brukar vi öppna 
grinden här så man har gräsmatta. (Fsk.p B) 

Den här gården är en skolmiljö, men det finns de som har det värre. Har man inga bra ställen att 
gå till är det ju jätteviktigt att ha en bra gård, med motoriska utmaningar. (Fsk.p A) 

De menar att förskolegårdens yta inte är anpassad för förskolor utan för skolor, då de 
har mycket asfalt. Det är viktigt att förskolegårdarna är anpassade, så att barn får ut så 
mycket som möjligt av exempelvis de motoriska utmaningar som fås i samspel med 
miljön. Förskolepersonalen anser att det gäller att hitta lösningar och andra miljöer som 
passar verksamheterna. 

Tiden i skogen anser en av förskolepersonalen minskar om hen jämför med tidigare. 

På sista tiden måste jag säga om jag ska jämföra med förut så har vi har dragit ner nu att vara i 
skogen. Vi är där tisdag, onsdag, torsdag i cirka 2 timmar i skogen eller 1.5 timme i skogen nu 
för tiden. Vi var ute mera förut. Resten av tiden är på gården och inomhus. (Fsk.p A) 

Hen menar vidare att de istället tillbringar mer tid på sin förskolegård och inomhus. 
Tiden som spenderas i skogen har minskat sedan tidigare, till en till två timmars pass, 
tre dagar i veckan.   

Aktiviteterna som görs med barngruppen måste anpassas efter barngruppens behov. 

Det som man gör med en femåring i skogen kanske du inte kan göra med en 2,5 åring. Här 
börjar man på trygghet det gör en 2.5 åring lär känna sin hemvist. Hur det här vindskyddet 
känns sen när den är klar med det då kan den gå upp till att å det är kul att vara här å jag kan 
leka på den här stenen. Här kan man köra bil på den här stubben. Sen när den har kommit så 
långt kan de både tycka det är kul och se saker som händer i skogen, här finns det kottar det här 
är en grankotte och det här är en tallkotte, det här är en rund sten, det här är kanske en avlång 
sten och så. Sen när den har kommit så här långt då kan den förstå att det finns årstider att nu 
är det varmt och skönt nu är det vår och när det är snö är de vinter och när han har kommit så 
långt då kan man stoppa in lite att miljö i det här att man inte kastar skräp, varför ska vi inte 
kasta skräp för och vad händer om jag gräver ner en plåtburk, ett äppelskrutt å ett Melita filter 
vilken är det som är kvar när vi sen gräver upp det efter ett halvt år? Och har man kommit så här 
långt upp så man förstår att man kan påverka har man kommit upp i skolan. (Fsk.p B) 

Förskolepersonalen menar vidare att det gäller att bygga upp barns trygghet i 
förhållande till miljön. De yngre barnen har en mindre yta som de känner sig trygga att 
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utforska. Det handlar därför om som vuxen att stödja barnen i denna process så att de 
kan utöka trygghetsytan. Barns utveckling sker löpande i naturen och det gäller att 
förskolepersonalen ger dem möjligheter till denna utveckling.   

Hemliga miljöer är inte möjligt i skogen anser en av förskolepersonalen, då uppsikten av 
barnen försvinner.  

Är man ute i skogen måste jag ha uppsikt över dem för det finns ju inga staket eller sådant. Men 
ända lär vi ut här till den här stocken på den här sidan längre än dit går man inte eller man går 
inte längre än till de där tre stenarna som ligger åt det där hållet. Det är som om man får de 
äldre att lära ut åt dom yngre som kommer som nya så sprids det i gruppen. Men jag kan inte 
säga att det finns något rum som de får vara utan liksom det är ju jag som pedagog som måste se 
till att alla finns där alla 18 som jag har med mig måste jag ha med mig tillbaka. (Fsk.p B) 

Förskolepersonalen menar vidare att det är barnen som lär varandra vad och hur de får 
röra sig i skogen. Det är förskolepersonalens uppgift att de barn som följer med till 
skogen också kommer hem igen. Det är en av anledningarna som nämns till att 
undanskymda platser inte finns på dessa verksamheter.  

En annan förskolepersonal, som intervjuades, anser att barn själva hittar dessa hemliga 
lekmiljöer i skogen och på gården.  

Uppe i skogen då vet jag att en sten som ligger lite mer i utkanten där brukar barnen ofta samlas 
och eftersom det finns som en höjd uppe så kan vi stå och titta ner. Men jag tror att det är ett 
sådant ställe som barnen upplever som att där är dom ifred för många barn sökte sig dit och 
även fast vi var på håll och en bit upp och hade uppsikt så upplevde jag iallafall och även 
fortfarande att uppe i skogen att just där kan man vara och vara lite ifred och jag vet på gården. 
Barnen kan ju upptäcka, jag vet vi har en kompost som står här borta och då är det som ett litet 
utrymme bakom den där är hemliga stället. Där kan man sitta och ta med någonting att leka 
med. Det tror jag, då ser liksom ingen mig. Och så vet jag också, vi har som ett litet pilträd, på 
sommaren när det blir lite mera med blad och så, då vet jag att där inne brukar de också kunna 
sitta och bara prata eller ta med sig nå sandlåda saker och så. Det är kanske sådana hemliga 
rum. (Fsk.p C) 

Hen menar vidare att trots möjligheter till insyn av de vuxna så är barnens upplevelse 
att de är ensamma när de befinner sig på dessa ”hemliga” ställen. Det är ställen som 
används mycket av barnen i verksamheten. Det finns sådana ställen både på 
förskolegården och i skogen som barnen använder sig av för att komma undan och få 
leka i fred. 

Barn har olika behov som måste ses över när förskolan ska planera sin verksamhet. 

Barn har ju olika behov, vissa barn har ett otroligt bekräftelse behov de ska synas jämnt. De vill 
ju ha kontakt med en vuxen konstant. De vill ha en öppen miljö inte en skymd. De större barnen 
vill ofta vara ifred, vi vuxna stör ofta i deras miljö. (Fsk.p A) 

Hen menar att vuxenkontakten är viktig för vissa barn och att miljön därför bör vara 
öppen. Barn som är äldre har ett större behov av ställen där de kan vara själva. Det är 
därför viktigt att förskolepersonalen har en medvetenhet kring det och att dessa barn 
tillåts leka i undanskymda miljöer, särskilt då vuxna ofta stör barn i deras lekar.  

 

4.3.1 Analys av förskolornas användning av närmiljön 
Brodin (2011) skriver om hur det som finns i närmiljön används och förknippas med hur 
och var utomhusverksamhet genomförs i förskolan. Det kan vara en av anledningarna 
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till att skogen, lekparker och förskolegården nämndes av all förskolepersonal som de 
platser som användes i deras verksamheter. En förskolepersonal betonar betydelsen av 
variation av miljöer, vilket också Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman 
(2011) säger. De skriver att barn behöver kontakt med både planerad miljö och 
naturmiljö. Det är hur dessa miljöer samspelar och kopplas ihop som de vuxna sedan 
använder sig av.  

Utomhusmiljön ska ge alla barn möjlighet att leka och utvecklas skriver Brodin och 
Lindstrand (2008). Förskolepersonal berättar att de brukar fråga sig själva vad barn får 
ut av den miljön som används i verksamheten. Planeringen av miljön anser alla i studien 
är viktig när de talar om förskolegården. Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och 
Öhman (2011) beskriver att barn helst vill leka där de själva har varit med och skapat 
eller påverkat miljön, men i studien är det skilda resultat kring detta. Två av de 
intervjuade ser det som självklart att barnen ska få påverka hur miljön används och de 
menar att miljön ser olika ut beroende på vilken barngrupp det är. De andra två anser 
däremot att det är en säkerhetsfråga om barnen ska få vara med i planering. En 
förskolepersonal förklarar att vuxna behöver leda barn, då de blir oroliga om de får för 
mycket inflytande i verksamheten. En annan förskolepersonal berättar att inflytande är 
viktigt i deras verksamhet och att barnen känner att det är föränderligt. Det är inte 
skrivet i sten. Att materialet är löst och barnen själva har möjlighet att påverka hur det 
ska se ut för att passa deras lekar samt att de känner att det är tillåtet (Björklid, 2005). 

Barn leker inte där de vuxna tror att de kommer att leka (Brodin, 2011), vilket det bör 
det finnas en medvetenhet om i förskolan. Förskolepersonalen i studien berättar att 
barnen vet själva, och får lära de nya barnen, hur långt ifrån de vuxna som de får gå när 
de befinner sig i skogen. Hemliga miljöer i verksamheten är någonting som all 
förskolepersonal i studien ansåg som komplicerat i utomhusverksamhet. Detta då de 
intervjuade anser att uppsikten över barnen är viktigare när de befinner sig utomhus än 
när de är inomhus, där barnen kan få gå ifrån en stund. Två av förskolepersonalen 
beskriver dock att det finns miljöer i verksamheten som kan förknippas med hemliga 
miljöer, men som dock inte är avskilda från vuxna eller andra barn, då de är synliga, 
men något avskärmade. Att personalen anser att det är svårt med dessa hemliga 
lekmiljöer beskriver Sandberg och Vuorinen (2008) att vuxna har ett kontrollbehov i 
verksamheterna och kan inte styra barns lek eller ha uppsikt över dem i dessa miljöer.  

Alla platser är inte tillgängliga för alla, vilket en förskolepersonal beskriver när hen 
berättar om de utvecklingssteg som barn gör i olika miljöer, en 2.5-åring kanske inte gör 
samma saker som 5-åringarna gör och kommer då inte åt yta eller material på 
förskolans platser. Brodin (2011) och Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver detta 
med att miljöer kan vara både exkluderade och inkluderande. Barn har uppnått olika 
nivåer i sin utveckling, vilket gör att de av olika anledningar inte har tillgång till vissa 
lekmiljöer och material i förskolors verksamheter. Precis som en av förskolepersonalen 
säger är 2.5- åringen kanske mer intresserad och trygg med att bara utforska 
vindskyddet i stöd med de vuxna, vilket också man bör ha i åtanke. 

Förskolegården är någonting som alla i studien anser är viktig och som en av de 
intervjuade säger är det viktigt att det finns andra miljöer som barnen också får chansen 
att uppleva. I denna studie är åsikterna kring de medverkandes förskolegårdar 
blandade.  Två av förskolepersonalen är missnöjda med sina gårdar och anser att det är 
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för mycket asfalt vilket kopplas till det som Söderström, Boldemann, Sahlin, 
Mårtensson, Raustorp och Blennow (2012) skriver, att barn ses som mer stressade när 
de vistas på “gråa” gårdar än de som vistas på grönare gårdar, som de andra två 
förskolepersonalen beskriver. Har förskolorna också tillgång till en grönare miljö 
utomhus bidrar detta också till att de är ute längre och oftare. Detta kan ses i denna 
studie då alla förskolorna har tillgång till varierande miljöer som lekparker, 
förskolegården och skogen vilket leder till att det är roligare att vara ute oftare och 
längre perioder. 

5 Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad i områdena: metoddiskussion, där metoden i studien 
diskuteras. Resultatdiskussion, där studiens resultat diskuteras i förhållande till 
frågeställningarna samt slutsatser, nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans. 

5.1 Metoddiskussion 
Ambitionen var att genomföra intervjuer med förskollärare plus deras förskolechef på 
två förskolor som ligger i olika orter för att få svar på vårt syfte. På första förskolan insåg 
vi under en av intervjuerna att en deltagare var barnskötare. Valet blev att använda 
dennes svar då hen var väldigt erfaren inom utomhuspedagogiken.   

Vad det gällde förskolecheferna blev det även här förändringar. Förskolechefen till den 
andra förskolan var upptagen med anställningsintervjuer. Det medförde att en tredje 
utomstående förskolechef valdes att kontakta. Detta val förändrade inte resultatet då 
syftet med intervjun var att ta reda på förskolechefers uppfattning om skillnaden mellan 
utomhuspedagogik och utevistelse. 

Det slutliga resultatet gav tydlig inblick i de fyra förskolepersonalens och två 
förskolechefernas förståelse av skillnaden mellan utomhuspedagogik och utevistelse, 
förskolepersonalens tankar om utomhusverksamhet och verksamheternas användning 
av närmiljön. För en djupare förståelse hade flera följdfrågor behövt ställas samt 
observationer göras. Det för att se skillnad mellan vad som sägs, i exempelvis intervjuer, 
och vad som sker i verksamheten. Resultatet skulle blivit stärkt då skillnaden kan vara 
stor (Denscombe, 2009; Stukát, 2005). Observationer som metod valdes bort då de 
hade behövts genomföras under en längre tid, vilket varken förskolorna eller vi hade 
möjlighet till. Tid hade krävts då barn och personal skulle glömma att de blev 
observerade och därmed ”naturliga” vilket hade gett en sanningsenlig bild av 
förskoleverksamheterna. 

Vi är nöjda med vår val av metod, som var att använda sig av semistrukturerade 
intervjuer. Vi valde detta sätt att arbeta med då syftet med studien var att få fram hur 
personalen inom förskolor med profilen utomhusverksamhet tänker och lyfter fram sin 
utomhusverksamhet. För att få fram ett resultat behövdes intervjuer göras då vi med 
observationer inte hade kommit åt informanternas syn och tankar, utan endast hur de 
arbetar utomhus. Det hade inte blivit svar på våra frågeställningar för att syftet var att så 
på personalens medvetenhet om utomhusverksamheten.  

5.2 Resultatdiskussion 
Diskussionen av resultatet är uppdelade i tre delar: utomhuspedagogisk i jämförelse 
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med utevistelse; förskolepersonalens tanke bakom sin utomhusverksamhet och 
användningen av miljön i förskolan. 

5.2.1 Utomhuspedagogik jämfört med utevistelse  
Utevistelse och utomhuspedagogik är skilda begrepp i denna studie och 
förskolepersonalen och förskolecheferna har gett tankar om skillnaden mellan 
begreppen. Det framgick i studiens resultat att utomhuspedagogik är ett 
förhållningssätt, som utgår från barns intressen med förskolepersonalen som 
medkonstruktörer som undersöker, upptäcker, upplever och agerar tillsammans. I 
utomhuspedagogik finns en medvetenhet om att miljön runt omkring oss här och nu är 
en arena för att kunna uppnå de strävandemål i förskolans läroplan. Lärandet sker när 
läraren är engagerad i barn och ser vad barn behöver för att utvecklas vidare genom att 
föra en dialog med dem. Begreppet ”utevistelse” framställs som motsatsen till 
utomhuspedagogik, en vistelse ute där barn aktiverar sig själva. En aktivitet utan en mer 
medveten tanke. Resultatet visar också på att förskolecheferna och förskolepersonalen 
tycker att utomhuspedagogik är det som eftersträvas men utesluter inte heller 
utevistelsen som ett sätt för både barn och förskolepersonal att få möjlighet till 
återhämtning, att få möjlighet att ”gå ner i varv” och tid för bearbetning. 
Utomhuspedagogik ställer samtidigt mer krav på både förskolepersonal och barn. 
Läraren måste både vara intresserad och påläst om natur och miljö för att kunna 
förmedla kunskapen till barn som också aktivt måste ta del i samtal, lek och upplevelser 
för att kunna tillgodogöra sin kunskap. Om denna reflektion stämmer är 
utomhuspedagogik och utevistelse beroende av varandra, detta för att bearbetning av 
sina upplevelser är viktigt för barns lärande, vilket de får chans att göra i utevistelsen. 

Utevistelse kan också utgå från förskolans läroplan (Skolverket, 2010) menar en 
förskolepersonal i undersökningen, för läroplanen ska alltid finnas med i alla 
situationer. Enligt den tolkningen finns det ingen skillnad på utomhuspedagogik och 
utevistelse. 

Utomhuspedagogik kan enligt Szczepanski (2007) se olika ut från förskola till förskola 
beroende på vad läraren föreställer sig att det betyder. Reflektionen av detta gör att även 
begreppet ”utevistelse” kan se olika ut beroende på hur den tillfrågade tolkar begreppet. 

5.2.2 Förskolepersonalens tanke bakom sin utomhusverksamhet 
Förskolepersonalen beskriver hur de arbetar på sina förskolor och deras tankar och 
motivation till detta arbetssätt. Det ser olika ut på dessa två förskolor, som studien har 
undersökt, vilket det kan finnas en förklaring till i det som tagits upp tidigare i denna 
rapport. Reflektioner om vad som faktiskt görs när verksamheterna befinner sig 
utomhus behöver finnas i alla verksamheter oavsett profil eller ingen profil. Barn ska få 
samma möjligheter oavsett, att utforska och lära sig utomhus, inte bara en utevistelse 
för att göra av med energi eller för att få frisk luft. 

Användningen av lustfyllt lärande syns tydligt i denna studie när lärarens arbetssätt 
summeras. Detta då alla som medverkat i studien har svarat att användningen av deras 
egen glädje av att vara utomhus hjälper barn att hitta en lustfylldhet i naturen. På detta 
sätt får även barn möjlighet att ta del av de äventyr som skapas i samarbete med miljön. 
Därför måste de vuxna vara med dem i deras upptäckter och inte endast titta på. Som 
Brügge, Glantz och Sandell (2011) skriver så kan “ledarens” intressebrist leda till att 
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barn förlorar sin nyfikenhet. Szczepanski (2005) menar att målet med 
utomhuspedagogik är att hitta lösningar tillsammans, barn och vuxna. Det handlar 
därför inte om att använda samma aktiviteter ute som inomhus.  

Allt som görs inne kan tas med ut. Är det detta som är meningen med en 
utomhusverksamhet? Att flytta ut den traditionella förskoleverksamheten och att 
meningen med den är endast att befinna sig utomhus när det görs? I studien är alla 
överens om att inomhusmaterialet kan flyttas med verksamheten ut, men två av 
förskolepersonalen har en tydligare reflektion om just när, var och hur detta är möjligt, 
Även frågan varför inomhusaktiviteterna bör finnas utomhus är viktig att reflektera 
över. Att sakerna som görs utomhus kanske inte kan eller bör flyttas med in, är en av 
tankarna som kommer fram i studien och att därför låta barn få möjlighet och tid till 
exempelvis springlekar när verksamheten befinner sig utomhus. En annan reflektion var 
att barn ibland frågar efter att få gå in, då de vill använda leksaker som finns där. Att då 
kunna hjälpa dessa barn med att flytta ut leksaker under former som fungerar för 
verksamheten. Precis som Sandberg och Vuorinen (2008) skriver så sätter de vuxna 
ramarna för verksamheterna i förskolan och detta kan leda till svårigheter att välja 
mellan inom- och utomhuslekar, vilket är viktigt att reflektera över. Kanske finns det en 
anledning till att flickorna vill leka med barbiedockorna även ute? 

5.2.3 Användningen av närmiljön i förskolan 
Miljöerna runt förskolan beskrivs i studien som skogen, förskolegården och lekparker, 
men hur används dessa på ett medvetet sätt? I denna undersökning syns en typ av 
medvetenhet och klar reflektion över de miljöer som används av de olika 
förskoleverksamheterna. Hos några av förskolepersonalen framkommer att de efter 
planering av aktiviteter bestämmer var den ska genomföras, det vill säga att aktiviteten 
styr vilken miljö verksamheten använder, medan en annan förskolepersonal menar att 
miljön styr vilka aktiviteter som görs. Vad är egentligen rätt och fel? Det är den egna 
medvetenheten som avgör om saker och ting blir fel eller inte. Finns det en medvetenhet 
om att i denna miljö gör vi inte dessa saker, då måste verksamheten anpassas så att barn 
även får besöka platser där dessa saker kan göras.  

Förskolepersonalen i studien beskriver att de planerat deras egen miljö för 
verksamheten och att de sett till barns behov i miljöerna när dessa ska utvecklas. Men 
som två förskolepersonal berättar är inte barn själva med i dessa processer trots 
forskning som bland annat Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) 
skriver att barn leker bäst i miljöer där de varit med och påverkat material och 
utformning själva. De känner sig delaktiga på dessa platser.  

Förskolegårdens betydelse ökar skriver både Grahn (2007) och Mårtensson, Lisberg 
Jensen, Söderström och Öhman samt att personaltätheten minskar och att även 
besöken utanför gården och till naturmiljön minskar i samband med detta då även 
barngruppen ökar i storlek. Kanske är det därför alla som medverkat i studien anser att 
förskolans gårdsmiljö är viktig och eftersom två av förskolepersonalen ser sin gård som 
dålig och berättar att de tillbringar mindre tid utomhus och i skogen än förr, kan detta 
vara anledningen. En av förskolepersonalen menar att de befinner sig mer inomhus idag 
och endast är i skogen 5 timmar i veckan i snitt, vilket kan bero på som Söderström, 
Mårtensson, Grahn och Blennow (2004) skriver att förskolor har lättare att flytta ut 
verksamheten om miljön runt den tillåter och är lekvänlig samt trivsam.  
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5.3 Slutsatser 
Slutsatser i denna studie är att förskolepersonal som arbetar efter profilen 
utomhusverksamhet arbetar med barn och deras utevistelse genom att vara positiva 
förebilder och medforskare utifrån barns intressen och idéer. Erbjudande av varierade 
miljöer som är anpassade efter barngruppen och förskolegårdens utformning är också 
bidragande faktorer till barns lärande. Skillnad mellan utevistelse och 
utomhuspedagogik är att utevistelsen är en vistelse ute för att få frisk luft och 
utomhuspedagogik har en medveten tanke om vad som kan läras av miljön runt 
omkring barn. 

5.4 Nya forskningsfrågor 
Under denna studie har tidigare forskning kring förskolors olika profiler inte hittats och 
uppfattningen är att dessa profiler blir vanligare och vanligare inom förskolans olika 
verksamheter. Detta tyder på att vidare forskning om förskolan och skolans olika 
profiler såsom utomhusverksamhet behöver utvecklas. Det hade varit intressant att 
också observera hur förskolepersonalen faktiskt arbetade när de befann sig utomhus. 
Hur framträder det som de intervjuade berättade under intervjuerna i deras 
verksamheter? Ytterligare förslag på nya studier är att jämföra “traditionella” 
verksamheter med dessa förskoleavdelningar med utomhusverksamhet som profil. Är 
det någon skillnad på deras pedagogik utomhus? 

5.5 Pedagogisk relevans 
Resultatet i denna studie är av hög relevans då profiler inom förskoleverksamheter i 
Sverige är en trend som ökar. Det är speciellt “inne” att vara ute, det vill säga att 
förskolor använder sig av profilen utomhusverksamhet. Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) skriver om miljön och hur barn ska ges möjlighet att utforska denna. 
Hur förskolepersonal arbetar och tänker kring utomhuspedagogik och närmiljön som 
metod är högst relevant i förskolan samt hur förskolans närmiljö är anpassad för 
verksamheten. Vad är det som skiljer dessa verksamheter och de “traditionella”? Barns 
intresse och personalen som medforskare i naturen är utgångspunkter som används och 
integreras i förskoleverksamheterna samt poängteras i resultatet av studien. Förskolans 
verksamheter kan ha nytta av denna studie då profilförskolors pedagogiska arbete 
framkommer av den. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej!  

Vi är två studenter från Lärarutbildningen på Mälardalens Högskola som nu är inne på 
vår sista termin och just nu arbetar vi med vårt examensarbete i pedagogik. Syftet med 
vår studie är att undersöka hur förskolor arbetar med sin utevistelse för att skapa 
förutsättningar för barns lärande. Om vad förskollärarna och förskolecheferna anser att 
förskolorna använder naturen och förskolans närliggande miljö på ett medvetet sätt i 
sitt arbete med barnen. 

För att kunna undersöka detta tänkte vi ta hjälp av er verksamma förskollärare och 
förskolechefer genom intervjuer. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas, 
skrivas ut i sin hel het om ni känner att det går bra. Efter transkriberingen kommer 
inspelningen att förstöras. Vid intervju tillfället kommer vi ta hänsyn till de 
forskningsetiska kraven: 

● Informationskravet, vilket syfte studien har och att deltagandet är 
frivilligt. Även information om vad resultatet ska användas till och om det ska 
publiceras. 

● Samtyckeskravet, deltagarna ska alltid samtycka till medverkan och har 
rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de deltar. 

● Konfidentialitetskravet, deltagarna ska inte kunna identifieras av 
utomstående. 

● Nyttjandekravet, innebär insamlande uppgifter ska endast användas i 
studiesammanhang och behandlas som konfidentiella handlingar. 

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av 
allmänheten. På MDH:s publiceringsdatabas DiVA. 

Vi räknar med att intervjun tar ca en timme och vi hoppas att ni kan och vill avvara den 
tiden till oss vecka 14 eller i början av vecka 15. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information. 

Med Vänliga Hälsningar 

Helena Lindroth Bergendahl 

Mobil: xxx eller mail: hlh11001@student.mdh.se 

Camilla Signal 

Mobil: xxx eller mail: csl11001@student.mdh.se  

Handledare, Eva Ärlemalm-Hagser mail: eva.arlemalm-hagser@mdh.se 

 

 

 

mailto:csl11001@student.mdh.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till förskolepersonal 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

Hur många pedagoger är ni på er förskola? 

Vilken ålder är det på barnen och hur många barn är det inskrivna på den här 

förskolan/avdelningen? 

Vilken utbildning har du? Vilket år tog du examen? 

Har du fått någon utbildning i utomhuspedagogik? 

Utomhuspedagogik och utevistelse 

Vad innebär begreppet utomhuspedagogik för dig? 

Hur arbetar ni med utomhuspedagogik?  

Vilka faktorer påverkar arbetet med utomhuspedagogik? Fördelar/nackdelar? 

Hur mycket är ni ute varje vecka? 

Hur gör du för att barnen ska lära sig genom utomhuspedagogik? 

Vad lär sig barn av just utomhuspedagogik? Märker ni att barnen har den kunskapen 

med sig även på andra områden, problemlösning, samarbetsförmåga osv? 

Vilka olika miljöer använder du dig av i utomhusverksamheten? 

Kan du beskriva finns det någon skillnad på utomhuspedagogik och utevistelse enligt 

dig? Kan du förklara? 

Hur dokumenterar och reflekterar ni över barnens utevistelse?  

Vilka rutiner har ni i verksamheten? 

Kunskap 

På vilket sätt har din kunskap och erfarenheter av naturen och förskolans närliggande 

miljö påverkat ditt sätt att arbeta? 

Barn har vuxna som förebilder, hur använder du dig av detta i ditt förhållningssätt till 

barnen? 

Hur ser den pedagogiska verksamheten ut i utemiljön? 

Förskolans profil 

Er inriktning mot utomhusverksamhet vad innebär det? 

Hur ser er utemiljö ut? Kan du beskriva? 
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Har ni varit med och planerat utemiljön och i så fall hur då? var barnen involverade? 

Vad tycker du fattas i er utemiljö? 

Hemliga miljöer som barnen har skapat själva på något sätt är viktigt, hur ser detta ut 

på er förskola/avdelning? Finns det ”hemliga rum” där barnen kan känna sig 

”oövervakade”? 

Finns det miljöer som inte är tillgänglig för alla i er verksamhet? Berätta varför? 

Hur ser du på förhållandet mellan pojkar och flickor i utevistelse, finns det någon 

skillnad? 

Miljöer och material kan vara ”könsmärkta”, dvs. att barnen upplever vissa platser och 

material som avsett till det motsatta könet, hur ser du på detta och hur ska man lösa 

problemet? 

Ser du några svårigheter med förskolans/avdelningens inriktning? Kan du berätta mer? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till förskolechefer 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

Vilken utbildning har du? 

Har du fått utbildning i utomhuspedagogik? 

Utomhuspedagogik och utevistelse 

Vad innebär begreppet utomhuspedagogik för dig? 

Vilka faktorer påverkar arbetet med utomhuspedagogik? fördelar/nackdelar? 

Vilka miljöer anser du vara relevanta för utomhuspedagogik? 

Kan du beskriva finns det någon skillnad på utomhuspedagogik och utevistelse enligt 

dig? Kan du förklara? 

Förskolans profil 

Inriktning/profil uteförskola vad innebär det? 

Ser du några svårigheter med förskoleavdelningar med inriktning uteverksamhet? Kan 

du beskriva? 

Vad behöver enligt dig, en inriktning mot utomhusverksamhet innehålla och uppfylla 

för att få ha den profilen? 

(Vilka riktlinjer finns det för uteverksamhet?) 

Anställda/Nyanställda 

Hur arbetar ni med kompetensutbildning kring de anställda och utomhuspedagogik? 

Hur tänker ni kring nyanställning till en avdelning med inriktning 

utomhusverksamhet? kompetenskrav?  


