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Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur man arbetar med 
utomhuspedagogik i förskolan ur såväl lärar- som barnperspektiv.  
Datainsamlingen har skett via intervjuer med barn och lärare på förskolan. 
I resultatet presenterar vi de svar som vi fick från barn och lärare på förskolan. 
Vi har även kategoriserat svaren efter lämpliga ämnesområden. 
Barn har väldigt livlig fantasi och använder sig dagligen av den när de leker sina 
lekar på förskolan. Lärarna är däremot väldigt koncentrerade på sina planerade 
aktiviteter och tar inte tillvara på vilka intressen barnen har.  
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1 Inledning  
Under hela vår lärarutbildning har vi enbart haft några få tillfällen då vi har fått 
veta mer om utomhuspedagogik. Detta tyckte vi verkade vara ett mycket 
intressant sätt att undervisa på. Det finns massor av resurser i naturen för oss 
att ta del av och använda i olika aktiviteter. För att kunna göra detta på bästa 
sätt var vi tvungna att fördjupa våra kunskaper kring vad utomhuspedagogik är 
och hur det används på förskolan idag. Vi är själva föräldrar och vet att barnen 
har en otroligt livlig fantasi speciellt under lekar som sker utomhus. Barnen 
använder då sin fantasi till att skapa artefakter som de sedan använder i sina 
lekar. Vi har även egna erfarenheter som föräldrar att lärarna vill begränsa 
barnens fantasi. Lärarna har upplyst oss som föräldrar att vi måste få barnen att 
tygla sig när det kommer till barnens fantasi. Ett barn som kan leva sig in i leken 
och se pyramider på skolgården får höra från lärarna att det inte finns någon 
pyramid där! Detta är något vi har reagerat på då vi tycker att barnens fantasi är 
mycket viktig i deras utveckling. Detta leder i längden till att barnen inte vågar 
använda sig av fantasin i sina lekar. Då vi anser att det finns en koppling mellan 
utomhuspedagogik och barns fantasi vill vi genomlysa att lärarna ska 
uppmuntra barnen till att använda sin fantasi. Det står i Läroplanen för 
förskolan (Skolverket 2010) att förskolan ska ha både planerade och oplanerade 
aktiviteter i naturen. Där står även att barnen ska få använda sin fantasi och 
kreativitet till att lära sig nya saker. I utomhuspedagogiken använder sig lärarna 
till stor del av naturen och de resurser som finns tillgängliga där.    

1.1 Definitioner och begrepp  

Läraren 
 
I denna studie använder vi samlingsordet läraren för samtliga personer som 
jobbar på förskolan såsom förskollärare, andra pedagoger och barnskötare. 
 
Utomhuspedagogik 
 
Med utomhuspedagogik menar vi de aktiviteter som sker i ett lärandesyfte. Det 
kan vara allt ifrån frilek till planerade aktiviteter utanför förskolans väggar. 
Aktiviteten kan vara på förskolans gård, i skogen eller annan plats utomhus.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur man arbetar med 
utomhuspedagogik i förskolan ur såväl lärar- som barnperspektiv.  

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka resurser anser lärarna att det krävs för att förflytta undervisningen 
utomhus? 

2. Vad anser lärare att barn kan lära genom utomhuspedagogik? 

3. Vad vill barn lära sig när de har aktiviteter utomhus?  
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2 Litteratur  

2.1 Utomhuspedagogik 

Johan Öhman (2011) nämner att från mitten på 1900-talet använde man 
utomhuspedagogiken för att lära barnen hur man uppförde sig när man vistades 
ute i naturen. Pedagogiken användes även för att väcka barnens intresse och 
engagemang när det kommer till olika naturfrågor. Han nämner också att detta 
är viktiga motiv till att ha utomhuspedagogik och att det nämns i samtliga 
läroplaner. tar upp att på 1960-talet fick den nya vetenskapen ”ekologi” en 
central roll i utomhuspedagogiken. Man började se inlärningen som en process 
där problemlösning hade en viktig del. Denna utveckling fortsatte även under 
1970-talet och 1980-talet. I och med detta utökades tankarna kring lärandet och 
att flera sinnen skulle stimuleras och användas.  

Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski (2004) skriver att aktiviteterna i 
förskolan borde variera mellan inomhus och utomhus. De menar att växla 
mellan olika lärmiljöer är nyckeln till framgångsrikt lärande. Enligt dem kan 
man praktisera aktiviteter i samtlig ämnen utomhus. De menar att det är viktigt 
för samtliga barn oavsett ålder att lärandet sker under varierande 
omständigheter och på flera olika sätt.  

Szcepanski (2007) menar att barn som vistas i en mer skiftande och grön 
utomhusmiljö är friskare, har en större variation på sina lekar och har bättre 
koncentrationsförmåga än barn som vistas mycket i mera karga 
utomhusmiljöer. Han tar även upp att om gården på förskolan har en mer 
naturliknande miljö ger den barnen en bättre lekkvalitet och stimulerar dem till 
att vilja vistas mer i utomhusmiljön. Detta skapar även mer utmaningar för 
barnen och att det blir mer spännande att vistas ute. 

Szczepanski (2007) menar att det ligger en utmaning i att skapa kreativa och 
innovativa lärmiljöer för barnen. Det är viktigt att barnens kunskaper kommer 
till användning. Han beskriver också att utomhuspedagogiken kan användas i 
ett tvärvetenskapligt syfte då den är gränsöverskridande och kan användas i 
många ämnen. Han anser att lärarna måste ha förmåga att kunna läsa av 
landskapet och känna till de växter och djur som lever där. Han tar även upp att 
85 % av kommunikationen icke är verbal utan sker genom olika sinnen såsom 
lukt, smak, känsel och kroppsspråk. Därför anser han att det är viktigt att 
uppmuntra barnen till att använda sina sinnen i andra miljöer än i förskolan, 
där landskapet runt förskolan används som ett rum för lärande. Szczespanski 
(2007) tar även upp att genom stimulans av flera sinnen ökar vår 
minneskapacitet. Även Ann Granberg (2000) tar upp att barn lär sig genom att 
använda sina sinnen. I utomhusmiljön ges barnen tillfälle att använda sina olika 
sinnen och de kan undersöka djur och växter och experimentera med olika 
material som finns i naturen.  

Det finns enligt Szczepanski (2007) fem frågor som är väsentliga i det 
utomhuspedagogiska arbetet. Den första frågan är, var lärandet och på vilken 
plats lärandet sker har för betydelse för förskolans aktivitet. Då är det bra att 
inspektera närmiljön utifrån Läroplanens mål för att ta reda på om miljön är en 
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bra plats för lärandet. Den andra frågan är vad kan göras utomhus som idag 
görs inomhus. Han nämner då att utomhuspedagogiken har självklara 
startpunkter för till exempel kretsloppstänkande, kropp och känsla och estetiska 
upplevelser. Den tredje frågan är hur tillvägagångssättet är när ämnen och 
teman blir användbart i det utvidgade klassrummet. Ett förslag är att istället för 
att läsa om de olika årstidsväxlingarna kan lärarna tillsammans med barnen gå 
ut i naturen och titta på vad som händer under växlingarna. Frågan om hur de 
fyra f:n Fakta, Färdighet, Förtrogenhet och Förståelse ska kunna tillfredsställas 
tas också upp i denna fråga. Den fjärde frågan är när. När kan aktiviteterna 
flyttas utomhus eller när är det mer lägligt att ha aktiviteterna inomhus. Den 
femte frågan är varför. Varför ska vi anamma utomhuspedagogik? När lärarna 
förstått att utemiljön har potentialer som lärandemiljö ställs det krav på 
flexibilitet, reflektion, möjlighet till förändring och utveckling i lärarnas 
kompetens. Detta ligger som underlag för framtidens lärande. Karin Persson 
Gode (2011) menar att lärarna måste ta hänsyn till barnens intressen i 
planeringen och gärna fråga barnen vad de vill göra. Då känner sig barnen 
delaktiga och får känslan att läraren bryr sig om vad de vill. Läraren måste även 
veta vad målet med aktiviteterna är.  

2.2 Läroplanens syn på utomhuspedagogik 

Germund Sellgren (2003) tar upp att läroplanerna utgår ifrån de fyra 
kunskapsformerna som är Fakta, Färdighet, Förståelse och Förtrogenhet. Han 
menar att med fakta kan barnen förstå vad som sker i naturen. Med färdighet 
menas att barnen ska kunna använda sin kunskap för att till exempel kunna ta 
ut rätt kompassriktning. Med hjälp av reflektioner och utbyte av tankar genom 
diskussioner skapar barnen en förståelse om det de lärt sig. Genom att få 
erfarenheter i verkliga livet blir barnen förtrogna med informationen som de 
lärt sig. Genom upplevelser får de även tillgång till fakta som kan vara 
svårförklarad.  Han menar även att naturen talar till oss på ett rikt sätt och att 
mötet med naturen ger ett bestående intryck. Persson Gode (2011) tar även hon 
upp att genom att barnen får bekanta sig med naturen och hur allt hänger ihop 
bildar de en förförståelse för biologin och miljön som de sedan kan använda sig 
av när de börjar skolan. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) ska 
förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande genom att erbjuda alla 
deltagande barn en rolig, trygg och lärorik miljö. Förskolans arbete ska präglas 
av varje enskilt barns lärande och trygghetskänsla. Det står även i Läroplanen 
att förskolan ska hjälpa till så att barnen lär sig att ta hand om och vara försiktig 
med naturen och miljön. Detta för att de då bidrar till en bättre miljö, både i 
dagens samhälle men också för framtiden. De ska också skapa sig en förståelse 
att de är en del av naturens kretslopp och bygga på sina kunskaper om djur och 
växter. Granberg (2000) menar att barnen lär sig dessa kunskaper bäst genom 
att vistas i utomhusmiljön. Barnen får då tillfälle att använda alla sina sinnen 
och de får titta på växter, djur och småkryp i sin rätta miljö. Barnen stärker sina 
kunskaper om djur och natur som bäst när de får vistas i utomhusmiljön. I 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) står det att utevistelsen på förskolan ska 
ge barn stor plats till lek och andra aktiviteter i såväl planerad som naturmiljö. 
Barn ska ges tillfällen att använda sin fantasi och kreativitet i lek.  
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Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) tar upp att när det gäller barnens 
utveckling och lärande är leken viktig. Leken ska få stort utrymme i den dagliga 
verksamheten på förskolan då detta gynnar barnet. I leken får barnen öva på att 
samarbeta med andra och tillsammans lösa olika problem. De får också stort 
utrymme till att använda sin fantasi, inlevelse och kommunikation. Barnen får 
när de skapar och gestaltar nya lekar också tillfällen att uttryck sig och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter. 

2.3 Miljöns betydelse för utomhuspedagogiken 

Susan Rowe och Susan Humphries (2004) tar upp att Johann Comenius (1592-
1670) redan på sin tid trodde på en mångsidig utbildning, med både teori och 
praktik. Comenius ansåg att barnen skulle få vara ute och se på träd och 
blommor. Han ansåg att trädgårdar var perfekta platser för lärande. Hans tro 
har påverkat oss under flera decennier och har lett till att vi har anammat 
utomhusmiljön som ett av de största klassrummen vi har att tillgå. De menar 
även om detta är relaterat till barn i yngre åldrar men det kan användas till barn 
i alla åldrar. Rowe och Humphries (2004) anser att alla skolor kan och borde 
utveckla en ekologisk utomhusmiljö som innehåller oändligt med resurser för 
lärande och återhämtning.  

Planerade miljöer på förskolans gård 

Enligt Rowe och Humphries (2004) lär sig barnen både formellt och mer 
avslappnat genom att få vara på skolgården och i trädgårdar. De organiserade 
skolgården för att det skulle finnas olika områden som stimulerade barnens 
logiska och kreativa tänkande. Detta leder till att barnen är kreativa i sina lekar 
och i sin fantasi delar barnen upp skolgården i olika zoner för olika lekar.   

Granberg (2000) nämner att utemiljön ska vara planerad så att den motsvarar 
barns behov att kunna utföra olika motoriska aktiviteter. Utemiljön ska också 
locka barn till att vilja leka och att röra på sig. Det måste finnas plats för olika 
sorters lek, allt från att sitta i sandlådan och gräva till att kunna springa. Även 
området ska vara varierande som backar, plana ytor och ojämna ytor för att 
barnen på ett optimalt sätt får träna sin motorik. I utemiljön ska det finnas 
möjlighet för barn som vill leka mera ostört att kunna gå undan till en mer 
lugnare plats. Hon menar att utomhus har barnen större möjligheter till att röra 
sig fritt och springa omkring. Det är mer lämpat för fysiska aktiviteter som inte 
är lämpliga att göra inomhus.  Det finns mer utrymme och redskapen är 
anpassade för olika sorters aktiviteter barnen ges tillfälle att öva upp 
grovmotoriska färdigheter . Till och med småbarn har enligt henne nytta av att 
vara ute. Då markens ojämnheter ger barnet tillfälle att öva sig på att styra sin 
kropps rörelser. Hon menar också att barnen får möjlighet att använda alla sina 
sinnen när de vistas i naturmiljö. Barnen kan lyssna till fåglarna som sjunger 
och träden som vajar i vinden. De kan även känna dofterna från träd och växter. 
Det kan finnas blåbär att smaka på, blöta och torra löv att känna på. Allt detta 
upplever barnen även med synen.   

Enligt Granberg (2000) går det att flytta ut inneaktiviteter till utomhusmiljön. 
Det är då viktigt att pedagogiken och metodiken inte blir kvar inomhus. Hon 
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nämner att varför inte börja dagen med en samling utomhus i stället för 
inomhus. Att måla utomhus påpekar Granberg (2000) går alldeles utmärkt. 
Lärarna kan ta med staffli ut på gården där barnen får måla med färg eller 
kanske med lervälling. På vintern går det alldels utmärkt att ta med olika 
vattenfärger ut och måla på snö eller is. Utemiljön är ett mycket bra ställe för 
barnen att träna sin motorik på. Detta gör de genom att till exempel cykla, 
klättra, balansera eller sparka boll. Lärarna kan också flytta sagostunden ut på 
gården och sätta sig på ett lugnare ställe och läsa för barnen. Hon nämner också 
att måltiderna på förskolan kan intas ute. Även samlingar kan utföras ute och 
istället för mattan inomhus kan barnen sitta på filtar eller dynor. När dessa 
aktiviteter flyttas utomhus påpekar Granberg att de undviker onödiga 
avklädningsmoment.  

Persson Gode (2011) menar också att barn har ett stort behov av att vistas 
utomhus, både när det kommer till lek som till lärande. Hon skriver att ute får 
barnen öva upp sina motoriska färdigheter samtidigt som deras sinnen 
stimuleras, de rör på sig och får frisk luft. Detta är något som enligt henne kan 
ske både i skogen eller på förskolans egen gård. Den är nämligen anpassad för 
barn i åldrarna ett till fem, med klätterställningar, sandlåda och andra saker 
som barn tycker om att använda. Granberg (2000) nämner att människor som 
får vistas i naturen när de är små snabbt lär sig värdet av att få vistas i 
utomhusmiljön. De lär sig också tidigt att uppleva naturen med alla sinnena. 
Som lärare är det viktigt att göra utevistelsen intressant för att barnen ska tycka 
att det är roligt att vistas i utomhusmiljön.  

Låt barnen utforska och upptäcka miljön 

Persson Gode (2011) tar upp att alla oavsett ålder samlar på sig nya upplevelser 
som sedan bearbetas till egna erfarenheter. Därför är det viktigt att lärarna är 
uppmärksamma på om något fångar barnens intresse. Då måste de stanna upp 
och låta barnen utforska och undersöka det både självständigt och under 
ledning av en lärare. Hon tar även upp att det vid planerandet av en 
utomhuslektion är det viktigt att man planerar in tid både för eget upptäckande 
och för lek. Carina Brage & Jenny Linde (2012) skriver även de att 
utomhusmiljön oftast används till fri lek men att den skulle kunna bidra till 
mycket mera än bara fri lek. Många fenomen kan enbart upplevas utomhus och 
nyfikenheten för dessa väcks där. De menar även att barn är upptäckare som 
använder hela sin kropp när de upptäcker och utforskar naturen som de vistas i. 
Detta måste lärarna vara uppmärksamma på. Lärarna måste vara 
medupptäckare och lyfta barnens funderingar och guida dem vidare på 
upptäcktsresan. För att väcka barnens lust till lärandet menar de att lärarna 
måste ta tillvara på barnens upptäckter och uppmuntrar barnen till fortsatt 
utforskande.  

Rowe och Humphries (2004) tar upp för att stärka barns lärande måste lärarna 
variera sina undervisningsmetoder när de är utomhus. Lärarna måste kunna 
presentera de olika delarna av omgivningen på flera sätt och få barnen att förstå 
att naturen består av levande saker.  

Fredrika Mårtensson (2011) tar upp att barns naturkontakt idag är begränsad 
och svår definierad. Med naturkontakt menar de i första hand miljöer och 
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livsformer som inte är skapade av människan. Miljöerna och livsformerna kan 
dock ha blivit påverkade av människorna en längre eller kortare tid, exempel på 
dessa miljöer kan vara hagmark eller parker. Det de vill synliggöra hur barnen 
påverkas av samspelet mellan träd, kullar, insekter och fåglar. Men även hur de 
påverkas av klimatet som blåsigt, soligt, kallt med mera. Vissa barn har enligt 
Mårtensson (2011) ett sätt att umgås i närmiljön som innebär att de är i ständig 
rörelse och enbart har kortare uppehåll för att till exempel bygga en koja eller 
spela boll. Detta sociala samspel och samarbete skapar tillsammans med den 
fysiska omgivningen goda möjligheter för en meningsfull utevistelse under 
förutsättningen att naturkvaliteterna finns tillgängliga. De menar även att i 
naturen utsätts kroppen och psyket av krafter som inte kan kontrolleras av 
människan samtidigt som individen får möjlighet att röra sig friare och skapa 
mer ohämnat.  

Enligt Margareta Söderström (2011) tänker de flesta barnen i första hand på 
saker som skrämmer dem när de tänker på skogen. Detta var enligt henne något 
som forskarna inte hade förväntat sig och de relaterade det till att det alltid har 
funnits en rädsla hos människor. Men forskarna anser att detta kan bero på att 
massmedia rapporterar mer om barn som har gått vilse eller blivit bortförda i 
skogen i dag än förr i tiden. Söderström (2011) menar att det är viktigt att 
föräldrar och lärare pratar med barnen kring rädslan för att barnen ska kunna 
bearbeta den inför mötet med naturen.   

2.4 Hållbar utveckling i förhållande till utomhuspedagogik 

Inger Björneloo (2008) skriver att i Stockholm 1972 under en FN konferens 
diskuterades hur den mänskliga miljön såg ut i världen. Detta ledde till en 
politisk deklaration och ett handlingsprogram om hur miljö frågor ska 
behandlas. 1983 får en grupp experter i uppdrag av FN att de ska undersöka 
olika utvecklings - och miljö frågor i världen. De tittade extra noga på 
aspekterna som ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Deras 
definition av hållbar utveckling används fortfarande och den är: 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser nuvarande generationers behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Andersson 
och Jagers, 2008, s16). (Björneloo, 2008, s.17).  

Persson Gode (2011) menar att vi människor som bor på jorden idag måste leva 
och ta ansvar för våra handlingar för att inte framtidens generationer ska få 
svårt att tillgodose sina behov. Detta kallas för hållbar utveckling och innebär 
att vi måste hushålla med resurserna för att de ska räcka till flera generationer. 
Med hållbar utveckling menas det att miljön växer fram i ett samspel mellan 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att ta barnen till skogen och 
låta dem bekanta sig med miljön bidrar lärarna till att barnens förståelse för 
naturen och miljön ökar. De lär sig att allt hänger samman i naturen och att 
ingenting försvinner utan finns kvar på ett eller annat sätt. Björneloo (2008) tar 
även hon upp att i arbetet mot en hållbar utveckling ligger fokus på flera olika 
perspektiv. Huvudmålet med hållbar utveckling är dock att människorna på 
jorden ska kunna leva ett bra liv utan bekostnad på andra människor eller på 
miljön.  
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Mårtensson (2011) menar att även naturkontakten hjälper barnen i deras 
utforskande och adderar ytterligare en dimension till deras sätt att tillägna sig 
omgivningen och bygga upp sin identitet. Detta ofta med antagna kopplingar till 
miljömedvetenhet hos barnen och en hållbar utveckling i samhället. De menar 
även att barns hälsa och den fysiska utvecklingen hos barnen gynnas av att de 
får vistas utomhus. Detta genom att de får bättre balans och styrka. Även 
inlärningsförmågan förbättras och barnen minns lättare vad de lärt sig om de 
får vara ute. Sammanhållningen i barngruppen blir starkare och konflikterna 
minskar i och med att barnen har större ytor att röra sig på. De tar också upp att 
barnen som lever i nära kontakt med levande djur och växter känner ett större 
behov av att bevara och skydda naturen runt omkring oss. Mårtensson (2011) 
tar upp i en rapport att det i en internationell kunskapsöversikt visar att det är 
helt andra faktorer i den urbana miljön som är avgörande för barn än för vuxna. 
Detta kan innebära att faktorer i utemiljön kan bidra till bättre hälsa i den 
vuxna befolkningen. Till exempel kan en tät stadsmiljö försämra barns hälsa 
vilket på sikt leder till sämre hälsa hos vuxna i framtiden.  

2.5 Allemansrätten och utomhuspedagogik 

Persson Gode (2011) nämner att det i Sverige finns en lag som heter 
allemansrätten. Denna lag ger oss möjlighet att uppehålla sig fritt i skog och 
mark. Rätten handlar om att ta vara på vår natur och dess innehåll såsom växter 
och djur. Vi har rätt att vistas på annans mark och ta del av naturen, dock måste 
vi ta vårt ansvar och inte förstöra i naturen. Allemansrätten handlar om kan 
beskrivas som ”inte störa, inte förstöra (för växter, djur och människor)”(s:19). 
Det vi får göra enligt allemansrätten kan till exempel vara att vi får vistas på 
någon annans mark men vi får inte vara på någons privata hustomt. Vi får 
plocka bär och svamp, plocka blommor förutom de som är fridlysta och vi får 
plocka grenar och kvistar som ligger på marken. Det vi inte får göra enlig 
allemansrätten är till exempel att kasta skräp i naturen, vi får inte bryta av 
grenar från träd och buskar och inte gå över en privatägd hustomt.  
Granberg (2000) tar upp att den svenska allemansrätten är en lag som är unik 
och delas bara med Norge och Finland. Lagen innebär i stora drag att vi ska vara 
rädd om naturen när vi vistas i den. Det är viktigt att tänka på att 
allemansrätten medför både rättigheter och skyldigheter. En bra princip som 
hon tar upp är att efter vi vistats i naturen ska det vara som om vi aldrig varit 
där. Detta innebär att det inte finnas något kvar efter oss som kan bevisa att vi 
varit där och vad vi gjorde där. Allt skräp eller medtaget material måste vi 
plocka med oss hem.  Hon tar också upp det som Persson Gode (2011) tar upp 
vad allemansrätten säger vad som får göras respektive inte får göras i naturen. 
Hon nämner även att vi inte får plocka ägg ur fågelbon, plocka det som någon 
annan sått och inte dra av bark från träd. Det som vi får göra i naturen är att 
göra upp eld där det inte finns risk för att en brand eller annan skada uppstår, 
bada, åka båt i de flest vattendrag och campa under ett dygn. 

2.6 Lekens betydelse för utomhuspedagogik 

Persson Gode (2011) menar att barnen lär sig livet genom sina lekar. Hon anser 
att det är den aktivitet som alltid kommer att vara viktigast för barn när det 
kommer till deras utveckling. Genom leken ges barnen tillfälle och möjlighet att 
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bearbeta sina intryck och upplevelser. De ger uttryck för hur de upplever 
verkligheten och omgivningen samtidigt som de övar på social samvaro och 
motoriska färdigheter. Även Granberg (2000) tar upp att leken är ett viktigt 
redskap i barns utveckling då det är genom leken som de lär sig för framtiden. I 
leken får de möjlighet att utforska saker, bearbeta upplevelser, få utlopp för sina 
känslor och experimentera med det som finns runt omkring dem. Aktiviteterna i 
förskolan och det som lärarna vill att barnen ska lära sig bör ha en 
utgångspunkt i lekens form. Persson Gode (2011) tar också upp att det är viktigt 
att alla vet att det är lek och känner till lekens regler för att inte barnen ska tro 
att det är på riktigt. Genom att spela rollspel med barnen och turas om att ha en 
viss roll lär sig barnen att turas om, vara den som bestämmer och att ta egna 
initiativ.  

Fri lek betyder att det är barnen som bestämmer vilken sorts lek de vill leka. 
Granberg (2000) menar att fri lek är viktig i barns utveckling då de självständigt 
får välja vem som får ingå i leken, vilka leksaker de vill ha med i leken och vilken 
sorts lek de vill utföra. I den fria leken får barnen leka ostört dock får läraren 
inte avsäga sig ledarskapet till barnen då leken kan spåra ur. Barn på förskolan 
är inte mogna att axla ett ledarskap. En lärare bör alltid finnas närvarande utan 
att var med fysiskt i leken som utförs.  

Lotta Hellman & Solveig Sunnebo (2009) tar upp att i den mobila förskolan är 
det mindre samlingar och mer fri lek. Vilket är bra och gynnsamt för de barn 
som har svårt att sitta stilla. Här får de en möjlighet att förbättra sin självkänsla 
och sitt självförtroende. De menar även att skogen väcker lusten till att leka, 
barnen kan springa omkring, ropa och ramla utan att lärarna ber dem lugna sig. 
I skogen leker alla med alla och det kan vara stora grupper barn som leker 
tillsammans oavsett kön. I de olika grupperna lär sig barnen att kommunicera 
med varandra och språket utvecklas genom att de lär sig namn på saker och 
begrepp. Däremot menar de att om bussen åkte till en park där det fanns mer 
redskap som barnen kunde använda sig av delade barnen upp sig mer och 
lekarna skedde mest enskilt eller i par. Granberg (2000) menar att barnen som 
är ute mycket är friskare än andra barn och att de har bättre motorik, starkare 
fysik och även att koncentrationsförmågan är högre hos dessa barn. (Patrik 
Grahn). Hon menar även att konflikterna i förskolan blir färre om barnen är ute 
mycket. Detta på grund av att ute finns det större ytor för barnen att röra sig på 
vilket även leder till större avskildhet och de barn som vill leka ensamma har 
den möjligheten. Miljön bidrar till att fantasin stimuleras och berikar leken. 
Med hänvisning till miljöpsykologen Fredrika Mårtensson skriver Szczpanski 
(2007) att naturmiljön är en bidragande faktor i leken. När barn vistas utomhus 
blir leken mer verkligt och rörlig. De har mer möjlighet att röra på sig och detta 
leder till en mer utforskande lek. Barn använder då sin kropp som en 
kommunikations medel mer än det talande ordet. Naturens stora variation på 
lekytor ger barn flera valmöjligheter hur de ska använda den i sin lek. I 
utemiljön skapas ytor där barnen kan springa fritt och som stimulerar barn till 
att vilja röra på sig mer. Även Söderström (2011) menar att barn har behovet av 
att det finns en plats där de kan vara aktiva och lekfulla. Hon tar också upp att 
en konstgjord miljö kan erbjuda detta men att naturen erbjuder mer utrymme 
att röra sig fritt på. Förskolor som har mycket träd och kullar med mera har 
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barn som är mer aktiva än förskolor som inte har det. Hon anser att naturen har 
en stor roll i att stimulera barns fantasi och påverka deras lekar och rörelser.    
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3 Metod  
 
Då vi valde att ägna oss åt barnen i förskolan och deras intressen, ansåg vi att 
det var bäst att genomför intervjuer med barnen. Detta dels för att barnen inte 
själv kunde läsa och skulle inte ha kunnat svara på enkäter.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi valde en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer med barn och 
lärare. Enligt Stukát är detta en undersökningsform som är kritiserad av många 
då de anser att det är subjektivt och att resultatet beror på vem som har gjort 
tolkningen. 
 
Innan vi utförde intervjuerna skickade vi ut information till föräldrarna. I 
Informationen berättade vi vilka vi var och att vi skulle intervjua några barn och 
lärare på. Vi berättade även att intervjuerna skulle ingå i vårt examensarbete om 
utomhuspedagogik. I informationen förklarade vi också att allt kommer att vara 
konfidentiellt vilket innebär att inga namn och inte heller namnet på förskolan 
där intervjuerna genomfördes nämns. Vi tog också upp att intervjuerna skulle 
ske på barnens villkor och om de inte ville slutföra intervjun avslutade vi den. 
Enligt Martyn Denscombe (2009) är det viktigt med ett godkännande från 
föräldrarna. Detta för att det kan finnas barn som till exempel har skyddad 
identitet eller så vill föräldrarna inte att deras barn ska delta på grund av andra 
orsaker.  
 
Att ingå i en gruppintervju kan enligt Denscombe (2009) leda till att de som 
deltar i intervjun kan lyssna på varandra och känna ett stöd från kompisen som 
är med vid intervjun. Detta kan leda till att deltagarna i intervjun vågar öppna 
upp sig och prata mera. Det var anledningen till att vi valde att intervjua barnen 
parvis. Denscombe (2009) tar även upp att om man gör gruppintervjuer kan det 
generaliseras i fler än ett svar på en ställd fråga. Intervjuaren kan under en och 
samma intervju få flera synvinklar och de som intervjuades kunde ha olika 
erfarenheter på den ställda frågan. Staffan Stukát (2011) tar upp att något som 
kan vara negativt med gruppintervjuer är att de som deltar kan påverkas av vad 
de andra svarar på frågorna som ställs. De som blir intervjuade kan undanhålla 
information som de skulle vilja säga men faller för grupptrycket och vad 
majoriteten i gruppen svarar.  
 
Vi använde oss av semistrukturerande intervjuer när vi utförde våra intervjuer. 
Detta innebär enligt Denscombe (2009) att den som ska utföra intervjun har 
med sig en lista med färdig skrivna frågor om det aktuella ämnet som ska 
behandlas och besvaras. Han tar också upp att intervjuare måste vara inställd 
att vara flexibel på frågornas ordningsföljd. Den som blir intervjuad måste 
också få ta sig tid till att utveckla svaren på frågorna som ställs. 
Vi intervjuade också fyra lärare för att få deras syn på utomhuspedagogik och 
vad de anser om det. När vi intervjuade lärare valde vi att intervjua dem en och 
en vilket är enligt Denscombe (2009)  personliga intervjuer. Det är den mest 
använda sortens intervju av semistrukturerande intervjuer. Personlig intervju 
innebär att det bara är intervjuaren och den som blir intervjuad som deltar. En 



 11 

fördel med att använda sig av personliga intervjuer är att svaren kommer från 
en källa vilket gör det lättare när intervjun ska renskrivas. På den inspelade 
intervjun är det är det en person i taget som pratar och förutom intervjuarens 
röst är det en till röst och den blir då lätt att känna igen.  

3.2 Urval 

Vi använde oss av slumpmässigt urval och genomförde intervjuerna med de 
barn som ville bli intervjuade. Vi hade på förväg bestämt att vi skulle intervjua 
tio barn i femårsåldern för att få en bred syn på vad de tycker om att göra och 
vad de är intresserade av. Det var fem pojkar och fem flickor. Urvalet bestod 
även av fyra lärare som var frivilliga till att bli intervjuade.  

3.3 Genomförande 

Intervjuerna genomförde vi på en förskola i en stad i Sverige. Barnen på 
förskolan var uppdelade på olika avdelningar. Eftersom vi intervjuade 
femåringarna fick vi gå emellan två avdelningar. Vi åkte till förskolan, gick in 
och hälsade på alla barnen och lärarna innan vi började med intervjuerna. Vi 
samtalade med lärarna om hur vi skulle lägga upp dagen och sen frågade vi 
några barn om de ville svara på några frågor åt oss. Barnen som ville bli 
intervjuade fick följa med oss in i ett mindre rum där de fick sitta i fåtöljer. 
Enligt Cato R. P. Bjørndal (2005) är det viktigt att intervjuerna utförs i en lugn 
och tyst miljö för att inte bli störda. Detta stärker förutsättningarna för att 
samtalet ska bli så bra som möjligt. Som intervjuare är det viktigt att visa en bra 
attityd gentemot den person som blir intervjuad. Det sker genom att vara en 
aktiv lyssnare, genom att visa intresse, ha ögon kontakt med den som blir 
intervjuad, mindre nickningar och att tillägga ord som jag förstår och ja.  

Vi intervjuade barnen i par och vi var båda närvarande under intervjuerna. Vi 
berättade för barnen vad frågorna skulle handla om och att vi skulle spela in 
samtalen på våra mobiler och diktafoner. Vi gjorde ett test med inspelningen för 
att de skulle få höra sina röster innan vi började själva intervjun. När barnen på 
ena avdelningen var upptagna med att spela på olika instrument valde vi att gå 
in på den andra avdelningen där de ägnade sig åt fri lek och intervjua några 
barn från den avdelningen. 

Innan vi startade intervjuerna talade vi om för barnen att det var frivilligt att 
delta och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de känner att de inte 
ville vara med längre. Vi intervjuade även fyra lärare på samma förskola för att 
få deras syn på ämnet. Lärarna intervjuade vi var för sig. Vi hade talat om för de 
intervjuade att detta är för ett examensarbete i skolan. Denscombe menar att 
deltagarna i studien ska veta att vi respekterar deras rättigheter. Att vi kommer 
att arbeta på ett ärligt sätt och kommer att respektera deras integritet.  
Denscombe (2009) tar upp att det är viktigt att man som intervjuare tänker på 
att man inte klär sig stötande och att man har ett artigt bemötande. Han tar 
även upp att man måste tänka på att vara neutral gentemot de uttalanden som 
den intervjuade gör. Vi är där för att lyssna på den intervjuade och inte för att 
predika.  
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Intervjuerna med lärarna fick vi dela upp och ta en på förmiddagen och de 
andra tre efter lunch när det var lite lugnare på förskolan. När vi intervjuade 
lärarna tog vi varsin lärare och gick in i skilda rum. Innan intervjuerna 
genomfördes berättade vi om för dem att det var helt frivilligt att ställa upp och 
att de fick avbryta när de ville. Vi sa också att det skulle spelas in på mobilen 
eller diktafonen bara för att vi skulle kunna lyssna på det och skriva rent 
intervjun hemma sen.  

Efter varje genomförd intervju tackade vi de som deltagit. När alla intervjuer var 
klara åkte vi hem och transkriberade dem.  

3.4 Bearbetning 

För att dokumentera barnens och lärarnas svar använde vi oss av en diktafon 
och en mobiltelefon. Genom att ändvända detta sätt kunde vi i lugn och ro 
lyssna igenom svaren och transkribera dem på datorn efter att intervjuerna var 
avklarade. Detta gjorde det lättare för oss att få med allt som barnen och lärarna 
sagt under intervjuerna. Barnen blev inte heller distraherade av om vi skrev 
mycket eller lite när de svarade på frågorna. 

Vi skrev ner alla utsagor från informanterna och gick igenom hur många det var 
som hade berättat om samma saker. I början gjorde vi barnen och lärarna för 
sig för att sedan se vad som var lika i svaren. När det var klart satt vi 
tillsammans och kom överrens om vilka kategorier som passade in på 
utsagorna.  

När kategoriseringen var klar började vi leta efter kopplingar till litteraturen för 
att kunna hitta stöd till dessa i diskussionen.     

3.5 Forskningsetik 

Enligt vetenskapsrådet (2011) ska man innan genomförda intervjuer med barn på 
förskolan, informera deras föräldrar om vad intervjuerna handlar om och be om 
samtycke till att deras barn blir intervjuade. Vi informerade även om att detta sker 
konfidentiellt vilket innebär att inga namn kommer att nämnas. Även Denscombe 
nämner att man måste ha tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare innan man 
intervjuar barn i förskolan.  
 
Informationskravet: Vi informerade barnens föräldrar via ett informations brev om 
att vi skulle genomföra intervjuer i barngrupperna på förskolan. Vi talade även om 
vad resultatet från intervjuerna skulle användas till.  
 
Samtyckeskravet: Vi bad föräldrarna att kontakta oss om de inte ville att deras barn 
skulle delta i studien. Vi valde att bara intervjua barns som ville bli intervjuade. 
Barnen och lärarna som blev intervjuade blev informerade om att de när som helst 
kunde avbryta intervjun. 
 
Konfidentialitetskravet: För att tillgodose detta så informerade vi barn, föräldrar och 
lärare om att inga namn på barn, lärare eller skola skulle nämnas i studien.  
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Nyttjandekravet: samtliga deltagare i studien fick veta vad syftet var med studien 
samt vad informationen som framkom under intervjuerna skulle användas till.  
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4 Resultat  
 

Nedan följer de olika kategorierna som vi har valt att dela in resultaten i. Vi 
presenterar vad barnen och lärarna anser om utomhuspedagogik. Vi har valt att 
dela in resultaten i kategorier baserade på våra forskningsfrågor. 
 

4.1 Vilka resurser anser lärarna att det krävs för att flytta 
aktiviteterna utomhus?    

Vi ville få reda på vad det är som krävs för lärarna ska kunna ha fler aktiviteter 
utomhus. Anser lärarna att det krävs massor av resurser som de inte har eller har de 
resurser som används vid utevistelsen? 
 
Resurser givna av miljön 
 

Det krävs ingenting för att förflytta aktiviteterna inifrån och ut, skogen har redan 
allt.(Lärare).  

 
De andra lärarna svarar att det mesta som man kan göra inne kan man göra ute, 
det enda som krävs är att man flyttar ut materialet. En lärare anser att det är 
upp till dem att flytta ut aktiviteterna. 

Fasta resurser 

En lärare berättar att de är med i ett projekt och har funderingar på att bygga en 
hinderbanan på gården och då behöver de köpa in material. Hon berättar även 
att de äter mellanmålet ute från tidig vår till höst och för att kunna göra detta 
skulle de behöva köpa in en markis eller segelduk som de kan spänna upp 
mellan träden för att ge skugga åt barnen. Lärarna tala om att på sommaren har 
de fler aktiviteter utomhus. Barnen kan då få sitta ute och måla, väva eller sy.  

Om vi ska bygga hinderbanan som vi har tänk då måste vi köpa in material för att kunna 
bygga den. (Lärare) 

Mobila resurser 
 
Flera av lärarna talade om att de har fixat lådor som innehåller luppar, 
förstorningsglas, håvar och faktaböcker om växter och djur i naturen som de tar 
med sig när de går till skogen med barnen. Lärarna nämnde även att de på 
förskolan har läsplattor som barnen kan använda för att söka mer information 
om de växter och djur som de vill lära sig mer om.  
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4.2 Vad anser lärare att barn kan lära genom 
utomhuspedagogik? 

Regler  

För att kunna ta med sig barnen på förskolan ut i skogen är det viktigt att gå 
igenom vissa regler med dem. Det finns olika regler som är ett måste. Vi tog 
reda på vilka regler de lärde barnen och vilka regler som barnen kom ihåg. När 
de var i skogen fick barnen öva på att följa reglerna och då lärde de sig reglerna 
och kom ihåg dem bättre. 
 
Lärarna berättade att de går igenom lite enklare regler med barnen innan de ska 
bege sig till skogen. 
 

Vi talar om att man inte får kasta skräp och glas i naturen samt att man inte får störa 
djuren som bor där. (Lärare) 

 
De berättade även att de brukar ta med sig plastpåsar till skogen som de lägger 
skräpet i. Om de hittar skräp i skogen så plockar de upp det och lägger det i 
plastpåsarna. Medans barnen och lärarna samlar skräp berättade lärarna för 
barnen varför man inte ska kasta skräp i naturen.  
 

Lärandelek ute på förskolans gård och i skogen 

Här redovisar vi vad lärarna berättade om vad barnen leker när de vistas 
utomhus det kan vara på förskolans gård eller i skogen. Genom olika lekar så lär 
sig barnen olika saker. Leken kan innebära att barnen får öva på att samspela 
med varandra. 
 
Lärarna verkar vara överrens om att barnen leker mest när de är ute. De 
berättade att ute på gården är det mest fri lek som gäller och lärarna är enbart 
observatörer och finns där för att hjälpa barnen om konflikter uppstår.  

Vi brukar vara med och förklara vilka regler som gäller i till exempel innebandy om det är 
något barn som inte har spelat det förut. Vi brukar även tala om att innebandyklubborna 
använd till att spela innebandy med eller att ha som hästar men inget annat. (lärare) 

De talade även om att förskolan är med i ett projekt för att göra gården mer 
pedagogisk och att de planerar att bygga en hinderbana. 

Till tillfällena i skogen så brukar lärarna planera olika aktiviteter som barnen får 
välja mellan. Det kan vara olika uppdragskort eller mattesagor. 

I skogen är det bra att träna lägesord såsom över, under och på med mera. Barnen kan 
även få uppdrag att hämta två pinnar och tala om vilken som är längst. (lärare)  

Barnen får även tillfällen att klättra i träd och på stenar för att öva upp sina 
motoriska färdigheter. De får även tillfälle att öva på att samarbeta i byggandet 
av en koja. 
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När det kommer till vad barnen kan lära sig genom utomhuspedagogik svarade 
två lärare att de kan lära sig att värna om miljön och att vara rädd om naturen 
och de djur och växter som bor där. De nämner även att barnen kan lära sig 
årstidsväxlingarna och vad som händer under de olika årstiderna . En annan 
lärare svarade att barnen får kolla på alla smådjur genom luppar och 
förstorningsglas. Denna lärare och ytterligare en av lärarna talar om att barnen 
kan få använda läsplattor för att kolla på filmer eller läsa fakta om insekterna.  
Den första av dessa lärare säger även att det är lärarnas jobb att väcka barnens 
intresse för djur och natur.  

På frågan om vad barn vill lära sig när de är utomhus svarade lärarna att barnen 
vill lära sig vad som händer under våren med växter, djur och insekter som finns 
i skogen. De vill klättra på stenar, i träden och även bygga kojor. Detta tog 
lärarna tillvara på och använder sig av böcker och läsplattor för att visa barnen 
det de vill veta.  

Hållbar utveckling och utomhuspedagogik 

Lärarna ser ett samband mellan hållbar utveckling och utomhuspedagogik. 
Samtliga nämner miljön och att man inte ska skräpa ner.  

Barnen ska lära sig att vara rädda om naturen för den ska ju finnas där hela tiden. 
(Lärare) 

En lärare såg sambandet genom allemansrätten och att man inte ska skräpa ner. 
Ytterligare en lärare tog upp att de hämtar material i naturen när de ska skapa 
saker, hon nämnde även att barnen övar på samarbete och att det finns mer 
utrymme ute för lekar. Hon såg ett samband mellan hållbar utveckling och 
skapande. 

Planering av lärandeaktiviteter utomhus  

När det kommer till delaktigheten i planeringen av aktiviteter i skogen svarade 
tre av lärarna att det är de tillsammans med sitt arbetslag som sköter 
planeringen. Detta är något som sker vid terminsplaneringen och de bestämmer 
då vilken dag de ska gå till skogen och syftet med turen till skogen. När de sedan 
är i skogen brukar lärarna fråga barnen vad de vill göra. En av dessa säger även 
att de har barnens intresse i åtanke vid planeringen. En annan av lärarna säger 
att deras vision är att barnen ska var mer delaktiga i planeringen.  
En av lärarna säger att de alla deltar i planeringen såväl barn som lärare.  
När det kommer till barnens roll i planeringen svarade två av lärarna att de 
utgår ifrån barnens intresse, att de inte gör något som barnen inte tycker om. 
En annan svarade att de tänker på barnen och vilken nivå de befinner sig på. En 
lärare sa:  

Det är först i skogen som barnen blir delaktiga i planeringen. De får då välja vilken 
aktivitet de vill göra. Det kan röra sig om uppdragskort, bygga koja, leka med mera. Då får 
barnen välja fritt och lärarna säger inte nej. (lärare) 

Alla lärare nämnde att en stor del av vistelsen i skogen ägnas åt fri lek. Två av 
lärarna svarade att barnen får klättra på stenar och känna på hur högt det är att 
hoppa ner. Barnen får även klättra i träd för att öva upp sin grovmotorik. Några 
andra aktiviteter som barnen ägnar sig åt i skogen är upptäckarkort, då får 



 17 

barnen uppdrag som de ska lösa, det kan var allt från att hämta en pinne till att 
klättra över en sten. Lärarna kan även hänga upp färgade ormar i träden och sen 
ska barnen leta efter ormarna. En lärare nämnde att de även tog med sig borr 
och såg och gick ut i skogen och påbörjade ett projekt som sen avslutades på 
förskolan och att detta var uppskattat hos barnen. Lärarna berättade även de 
kan ha planerat in lekar som de leker i skogen, en lärare sa att hon brukar ha 
rörelselekar som till exempel ”Under hökens vingar” med barnen i skogen. De 
svarade även att det blir mycket övning i att samarbeta då barnen bygger kojor 
tillsammans. En lärare nämnde även att barnen kan få smaka på det som växer i 
skogen för att få se vad det smakar och för att få använda sig av flera sinnen i 
sitt lärande.  

Lärarna svarade att de på vintern går till skridskoplanen och åker skridskor 
minst en gång i veckan. Detta är något som är uppskattat av både barn och 
föräldrar. Sedan har de en dag i veckan när de går till skogen med barnen. En 
lärare nämnde även miljöveckorna som de har på förskolan. Under dessa veckor 
har de olika aktiviteter och uppdrag som barnen får utföra  

4.3 Vad vill barn lära sig när de har aktiviteter utomhus? 

På frågan vad de skulle vilja lära sig när de är utomhus var det nästan inget av 
barnen som visste vad de skulle svara. Ordet lära verkade vara ett ord som inte 
fanns i barnens ordförråd och vi fick lov att använda andra ord för att barnen 
skulle förstå frågan. Det var enbart en flicka som inte kunde så mycket svenska 
som sa ”att balansera på en planka skulle jag vilja lära mig”(flicka 5 år). 
Däremot svarade en pojke på frågan om hur man kan gå tillväga om man vill få 
reda på något om något. Då svarade han att man kanske måste se på saker för 
att lära sig något om det.  

Utelek på förskolan och i skogen 

I detta stycke kommer vi att presentera de svar som barnen gav oss angående 
vad de brukar göra när de är utomhus på förskolan och får ägna sig åt fri lek. 
Även skogsvistelserna och lekarna där nämns här. Genom sina lekar lärde sig 
barnen att samspela med varandra. De lärde sig även att följa lekarnas regler 
och genom att observera barnens lekar får lärarna tillfälle att se vad barnen är 
intresserade av då det är det de leker.  
 
De flesta barnen verkar vara överrens om att man leker när man är utomhus på 
förskolan. Några nämner även att de brukar cykla, åka rutschkana, åka 
skridskor, springa eller göra annat som man inte kan genomföra inomhus. En 
flicka nämner dock att om man är i en gymnastiksal får man springa inomhus. 
En flicka och en pojke säger att de leker pussjaga på sommaren. Pojken 
förklarar att det beror på att flickorna bara vill leka det på sommaren. Medan 
flickan säger att man kan springa mycket bättre då. Flickan förklarar även att 
leken går ut på att flickorna ska jaga pojkarna och ge dem en puss. Några barn 
nämner även att de brukar leka kurragömma när de är ute då de inte får leka 
detta inne på förskolan. Barnen berättade även att de gräver stora hål i sanden i 
sandlådan. En flicka säger att hon gräver jättedjupt ända ner till marken. 
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Världens djur  

I detta stycke presenterar vi sådant som barnen pratade om under intervjuerna. 
Tillsammans väcker barnen intresset för andra djur än de som enbart bor i den 
svenska naturen. Vi tog med detta då barnen pratar om sådant som de är 
intresserade av. Vi anser att det de är intresserade av är sådant som de vill veta 
mer om.  

En pojke nämner att han har varit i USA och sett på späckhuggare. Kompisen 
blir nyfiken och pojken förklarar för sin kompis hur en späckhuggare ser ut. De 
börjar efter detta att prata om valar och hajar. Den ena pojken undrar om en haj 
skulle kunna äta en val. Även flickorna nämnde valar och hajar, en av flickorna 
säger att det finns små hajar i Sverige. Den ena flickan sa att hon har sett 
världens största val och då sa den andra flickan genast att hon sett världens 
största häst. 

Om det kommer en tiger emot en med ett barn så ska man springa därifrån för tigern vill 
bara skydda sitt barn (flicka 5 år).  

Djuren i skogen  

En pojke pratade om vargen och säger ”alla vargar bajsar och är döda” (pojke 5 
år). En flicka nämner också vargen men även räven som ett djur som bor i 
skogen och säger: ”räv och varg för dom är arga och har vassa tänder” (Flicka 5 
år) Två av barnen pratade om myror vara av en påpekade att myror är starka då 
de kan bära tunga saker som burkar på sin rygg. Sen nämnde ett av barnen att 
myror är långsamma men ändrar sig sen och säger att sniglar är långsamma. 
Andra djur som barnen kände till var spindlar, lodjur, ekorrar, fåglar, björnar, 
älgar och rådjur. En pojke nämnde kanin som ett djur som bor i skogen. Vi sa då 
”fast det som bor i skogen heter?” och han svarade då hare. Barnen berättar 
även att de skulle vilja veta mer om älgen, vargen, räven och rådjuren och andra 
djur som bor i skogen.  

Växterna i skogen 

När vi undrar om det är något djur i skogen som barnen skulle vilja veta mer om 
började en pojke prata om köttätande växter. Han berättar att han och hans 
mamma har planterat en köttätande växt för att den skulle ta flugorna hemma. 
Han kommer sen in på att man skulle kunna göra en radiostyrd fluga och flyga 
in med den i växten för att se hur den skulle reagera. Några av barnen nämnde 
även att de skulle vilja veta mer om blommorna och blåbären som växer i 
skogen.  
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5 Analys och diskussion 
I de följande styckena diskuterar vi bland annat vårt tillvägagångssätt för att se 
om vi hade kunna gjort något annorlunda. Vi ger även förslag på framtida 
forskning inom ämnet.  

5.1 Metoddiskussion 

Vi bestämde oss för att intervjua barnen och lärarna för att samla in data. Detta 
tyckte vi var en bra metod då vi fick bra och intressanta svar både från barnen 
samt lärarna. Däremot skulle vi ha kunnat utöka vår studie genom att ha gjort 
observationer i olika lärandesituationer i utomhusmiljön.   

Vi valde att intervjua barnen i par för att de skulle känna ett stöd från kompisen 
och eventuellt våga prata mer. Detta är något som Denscombe (2009) tar upp 
då han skriver att deltagarna i en gruppintervju kan känna ett stöd ifrån 
varandra. Eftersom barnen var bekanta med den ena av oss valde vi att båda var 
närvarnade när intervjuerna med barnen genomfördes. Vi tror att det gjorde att 
barnen kände sig tryggare och vågade vara mer öppna i sina svar.  

Intervjuerna med lärarna skedde enskilt då vi inte ville att de inte skulle påverka 
varandras svar. Stukát (2011)skriver att det kan vara negativt med 
gruppintervjuer då informanterna kan påverkas av varandra när de ska svara på 
frågorna.   

För att underlätta under intervjuerna med barnen skulle vi ha suttit i ett bättre 
rum där det inte var lika lyhört. Nu blev barnen störda av olika ljud. De blev 
avbrutna och undrade vad det var som lät i rummen bredvid. Fåtöljerna var inte 
heller de bästa och barnen satt hela tiden och vred sig i dem. Även intervjuerna 
med lärarna blev avbrutna på grund av störande ljud. Det hade nog varit bättre 
om vi hade suttit i ett rum som var lite mer avsides för att få en lugnare miljö 
och då hade vi sluppit ljudkulissen. Vi alla borde ha suttit på madrasser och 
kuddar på golvet. Detta är något som Bjørndal (2005) tar upp då han skriver att 
intervjuerna bör ske i en lugn miljö för att ge bästa resultat.  
 
Det var en fråga som fick vi omformulera och ge exempel på svar för att barnen 
skulle förstå vad vi ville veta. Frågan som ställdes var om det var något de ville 
göra men som de inte fick för lärarna. Vi tror att detta kan bero på att barnen 
redan visste vilka regler som gällde på förskolan och då de redan hade relativt 
fria tyglar kände de kanske att de inte behövde utmana sig själva mer.  
 
En sak som vi måste tänka på till nästa gång är att anpassa frågorna ytterligare 
efter personerna som ska intervjuas. Det vi måste ha i åtanke är deras ursprung, 
tidigare erfarenheter och intressen. Många av barnen svävade ut när de svarade 
på våra frågor. Ett barn började prata om när det hade varit i USA och sett 
späckhuggare. Ett annat berättade att det tillsammans med mamman hade 
planterat köttätandeväxter för att de inte gillade flugor. Vi tyckte ändå att 
frågorna var relevanta för vår studie i ämnet utomhuspedagogik. 
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5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion  

5.2.1 Vilka resurser anser lärarna att det krävs för att flytta 
aktiviteterna utomhus?  

 

När det kommer till utomhuspedagogik är naturen ett väldigt bra redskap i 
undervisningen om de olika årstiderna. Barnens nyfikenhet om vad som händer 
kan tillgodoses genom att man går ut i skogen och tittar på och undersöker träd, 
växter och insekter för att se vad som händer under de olika årstiderna. Med 
hjälp av de resurser som finns i naturen kan lärarna genomföra flera aktiviteter i 
lärande syfte där barnen till exempel kan lära sig mängdlära, lägesord samt om 
djur och natur. På naturskolor arbetar det experter inom naturlära som bör ses 
som en användbar resurs. Sellgren (2003) menar att naturen talar till oss och 
att vi bör använda den för att hjälpa barnen så att de får kunskapen om hur det 
fungerar i naturen. Han menar att man genom att uppleva saker i naturen även 
kan lära sig saker som annars skulle vara svåra att förklara. Därför anser vi att 
det är viktigt att lärarna tar tillvara på det naturen har att erbjuda. Det finns 
mycket som man kan uppleva i skogen och det blir inte alls samma sak som att 
se en film om just dessa upplevelser. För under själva upplevelsen i skogen så 
får barnen använda flera av sina sinnen samtidigt. Granberg (2000) skriver att 
under själva utevistelsen får barnen använda sina sinnen till att lyssna, lukta 
och smaka på olika saker med mera. En lärare nämnde också att barnen brukar 
få använda sig av flera sinnen i sitt lärande då de bland annat får smaka på 
blåbär ute i skogen.     

Vi uppmärksammade att aktiviteterna var begränsade under vinterhalvåret och 
barnen hade bara ett fåtal aktiviteter att välja på. Granberg (2000) menar att 
lärarna borde bli bättre på att flytta ut flera av aktiviteterna som barnen får ägna 
sig åt på förskolan. Hon anser att man kan måla ute året om och detta är något 
som vi håller med om. I belysning av detta verkar det som om lärarna i vårt 
urval har utrymme att förflytta fler aktiviteter utomhus även på vintern. Flera av 
aktiviteterna på förskolan borde kunna bedrivas utomhus såväl som inomhus. 
Men är detta något som sker på förskolan? Det verkar mest att handla om att 
omplacera resurserna och anpassa verksamheten efter vädret.  

Utomhuspedagogik är inget nytt fenomen utan det har funnits i flera hundra år 
att man får ta tillvara på det som finns i naturen. Barnen har fått använda sig av 
det som fanns tillgängligt. Detta är en stor kontrast till dagens IT-samhälle där 
de idag på förskolan använder sig av läsplattor för att söka information om det 
som finns i naturen. Rowe och Humphries (2004) skriver om hur Comenius 
ansåg att man skulle ta med sig barnen ut i trädgården för att ha lektionerna där 
istället för inne i klassrummen. Idag sker nästan alla aktiviteter inomhus på 
förskolan och när barnen kommer upp i skolan sker så gott som all 
undervisning i klassrummen.  

5.2.2 Vad anser lärare att barn kan lära genom utomhuspedagogik? 

Regler 

Resultatet pekar mot att det anses vara viktigt att man lärde barnen vilka regler 
det är som gäller i skogen. Allemansrättens innebörd kan gås igenom med 
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barnen. Denna är unik för oss i Sverige och därför är anses det viktigt att den 
finns med i undervisningen på förskolan. Både Granberg (2000) och Persson 
Gode (2011) tar upp att allemansrätten är en lag som beskriver vad som får och 
inte får göras i den svenska naturen. Därför är det bra att barnen redan i tidig 
ålder får lära sig vad allemansrätten innebär och att lärarna på förskolorna i 
Sverige går igenom den med barnen. Eftersom lärarna på förskolan även gick 
igenom reglerna med barnen när de var ute i skogen tillsammans med barnen 
ansåg de att regler kan läras genom utomhuspedagogik. När barnen fick öva på 
reglerna lärde de sig vad som gäller samt att de mindes reglerna bättre.  

Resultatet visar att de flesta barnen i förskolan tar lätt till sig reglerna som 
lärarna går igenom och förklarar för dem.  

Granberg (2000) skriver att när det kommer till fri lek är det barnen som 
bestämmer innehållet i leken. Hon anser att det är viktigt att barnen får leka 
fritt då de tränar på att själva få bestämma vilka som får delta och vad de ska 
leka. Då det på förskolor förekommer väldigt mycket fri lek kan man undra vilka 
regler som gäller då? Gör lärarna det enkelt för sig genom att låta barnen ägna 
så stor del av dagen till just fri lek? Eller borde de planera in fler aktiviteter som 
är relaterade till barnens intressen och inte enbart vara observatörer. Resultatet 
skulle kunna innebära en mer kreativ lek där barnen får ge utlopp för sina 
intressen och fantasier. Även visa hänsyn, turtagande och respekt är tre viktiga 
aspekter som barnen måste få lära sig. Detta borde resultera i ett livslångt 
lärande för barnen då de lär sig hur man uppför sig.  

Då utomhuspedagogik, hållbar utveckling och allemansrätten alla handlar om 
miljön kan dessa begrepp kopplas ihop i ett lärande syfte. Hållbar utveckling 
och allemansrätten handlar om hur man ska värna om miljön och vara rädd om 
den för kommande generationer.  
 

Lärande lek ute på förskolans gård och i skogen 

Att barn på förskolan har ett behov av att röra på sig är inget nytt. Då ytorna 
inomhus är begränsade är det viktigt att de får vistas mycket utomhus, både på 
förskolans gård, i skogen och på andra platser som finns tillgängliga för 
förskolan. Det är viktigt att lärarna tar till vara på barnens intressen och att de 
är uppmärksamma på att barnen tycker om att springa omkring och röra sig. 
Detta går givetvis inte att tillåta inne men en förhoppning är att lärarna tar 
tillvara på lusten till rörelse när barnen är utomhus. Granberg (2000) tar upp 
att rörelsefriheten är mycket större utomhus än inomhus och att barnen kan 
leka lekar som kräver mer utrymme. För att stimulera barnens behov att röra på 
sig kan lärarna planera in mer rörelse lekar när barnen vistas utomhus och inte 
enbart ha fri lek. Barnen får då möjligheten att lära sig att det finns vissa regler 
som de måste följa när man leker. Barnen får också under dessa aktiviteter extra 
träning i hur man använder kroppen på olika sätt.  

Det är viktigt att det finns platser för lugnare aktiviteter ute på gården för de 
barn som inte orkar springa omkring och leka hela tiden. Därför anser vi att 
lärarna ska ta hänsyn till detta när de planerar hur förskolans gård ska se ut. 
Detta gäller vid byggnation av nya förskolor och vid omstrukturering av gården 
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vid gamla förskolor. Persson Gode (2011) och Granberg (2000) tar upp att det 
är viktigt med en varierande utomhusmiljö för att stimulera barnens fantasi. 
Även Szczepanski (2007) menar att en mer varierande miljö på gården 
stimulerar barnen till att vilja vara ute mer. Miljön bidrar då till att barnens 
koncentrationsförmåga ökar och variationerna på lekarna blir fler. Än om man 
jämför med de barn som går på förskolor där utemiljön är karg och trist. När en 
ombyggnation av utomhusmiljön ska göras anser vi att det är viktigt att 
involvera barnen i planeringen i högre grad än vårt resultat antyder. Exempelvis 
kan barn som vill kan få rita förslag på hur de vill att gården ska se ut. I denna 
process fångar då lärarna upp barnens intressen och barnens får utlopp för sin 
fantasi och kreativitet. Det är ju barnen som sedan kommer att använda gården 
i sitt lärande.  

Vid den fria leken ser lärarna sin uppgift som observatörer, men vi undrar även 
om inte lärarna skulle kunna vara mer delaktiga i barnen lekar istället för att 
bara vara där som observatörer. Om de är mer delaktig får de en bättre inblick i 
vad barnen är intresserade av. Detta kan lärarna använda sig av i planeringen av 
aktiviteterna. Lärarna kan till exempel sätta sig bredvid ett barn som gräver 
jättedjupa hål i sandlådan. Läraren kan ta tillfället i akt och samtala med barnet 
medans det gräver hålet. Samtalet kan innehålla frågor som vilken färg sanden 
har, vad barnet tror det finns i hålet eller tror barnet att det får plats i hålet det 
grävt. I och med att läraren ställer frågor till barnet så bildas tillfälle för 
eftertanke och lärande hos barnet.  

Vi tror att lärarna skulle kunna bli bättre på att planera in utomhusaktivteter 
som kan användas på förskolans gård och inte enbart i skogen. Lärarna själva 
tog upp att de inte gjorde detta och vi undrar varför? Utomhuspedagogik kan 
användas på flera olika platser utomhus och inte enbart i skogen.  

Hållbar utveckling 

Studiens lärare är medvetna om begreppet hållbar utveckling och tillämpar det 
aktivt. Detta förhållningssätt harmoniserar såväl med läroplanen för förskolan 
(Skolverket 2010) som med Mårtensson (2011). Vi bejakar detta engagemang 
som förhoppningsvis leder till att miljön blir renare och att fler generationer 
kan få ta del av naturen. Lärarna har en viktig roll i barnens lärande då de är 
förebilder som barnen ser upp till. Det gamla talesättet ”Barn gör som vi gör och 
inte som vi säger” speglar i mångt och mycket lärarnas roll inom förskolans 
värld.   

Planering av lärandeaktiviteter utomhus 

Resultatet visar att det verkar finnas många olika uppfattningar om vilka som är 
delaktiga i planeringen av aktiviteterna på förskolan. Lärare anser att de är 
ansvariga för all planering. Enligt Persson Gode (2011) ska lärarna på förskolan 
låta barnen vara delaktiga i planeringen av aktiviteter. Detta för att barnen ska 
få känna en delaktighet och att lärarna då tar tillvara på vad barnen är 
intresserade av och vad de vill göra. Med stöd av detta undrar vi om man inte 
borde involvera barnen mer i planeringen och lyssna på vad de vill göra och är 
intresserade av. Det är ju ändå barnen som ska genomföra aktiviteterna och 
därför borde de också ha en del att säga till om. Barnens fantasifulla och 
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kreativa tänkande bör enligt vår uppfattning tas med; fråga barnen vad de vill 
göra istället för att utgå ifrån att alla barn är lika och vill samma saker.  

5.2.3 Vad vill barn lära sig när de har aktiviteter utomhus?   

När det kommer till vad barn vill lära, frågar vi oss – utifrån resultaten – om 
lärarna verkligen är tillräckligt uppmärksamma på vad barnen vill lära sig? Som 
lärare är det viktigt att vara lyhörd och lyssna till vad barnen har att berätta. Om 
man som lärare tar sig tid till att lyssna på barnen får lär man också tillgång till 
deras tankar, funderingar och intressen. Barnen är uppenbarligen intresserade 
av mycket mer än bara det som finns runt omkring dem. Det kan, enligt 
resultatet, röra sig om allt från köttätande växter i skogen till späckhuggarna i 
havet. Lärarna måste ta till vara på vad barnen vill och tillsammans med dem 
låta deras fantasi flöda fritt. Genom att lyssna på barnens idéer, 
uppmärksamma deras nyfikenhet och låta dem vara med och styra mer över 
aktiviteterna blir barnen delaktiga i förskolan och kommer troligen att minnas 
vad de lärde sig på ett bättre sätt än om lärarna enväldigt styr upp aktiviteterna 
åt dem. När lärarna fångar upp vad som intresserar barnen kan det även vara 
utvecklande för dem som lärare.  

Barn pratar hela tiden om det som intresserar dem och om det som utspelar sig 
i deras värld. Att omvandla detta till något lärande och något utvecklande för 
barnen behöver inte vara en utmaning för lärarna. Vi funderar över hur det vore 
om lärare vore mindre sakliga i sitt lärande och istället ge mer utrymme för 
fantasifulla och kreativa lekar och undervisningsmetoder.  

Lärarna i vår studie verkar vara fokuserade på de pedagogiska aspekterna när 
de är i skogen med barnen. När barn är i skogen tränar de sig grovmotorik flitigt 
genom att klättra på olika föremål som är i deras väg. För lärarna har 
planeringen stor betydelse för vad som sker när barnen vistas i skogen och det 
läggs inte så stor vikt vid att barn kan ha andra intressen än det som är planerat. 
Beror detta på att lärarna har jobbat länge inom yrket och därmed har fastnat i 
gamla spår? Vid planeringen på förskolan måste kanske inte lärarna 
nödvändigtvis lägga ner all ambition på ett färdigt koncept utan skulle kunna 
planera om för att anpassa verksamheten för både barnen, årstiden och 
samlandet av idéer och tankar. Ett kreativt lärande bör inte utgå från mallar. 
Istället bör det vara skapande och den föränderliga utomhusmiljön och det som 
barnen ser och upplever som kan skapa många lärorika tillfällen. Att som lärare 
vara medupptäckare i barnens lärande är en viktig del i barnens utveckling, då 
det är lärarnas uppgift att leda dem vidare till nya kunskaper. Därför är det upp 
till oss som lärare att väcka barnens intresse och stötta dem i deras väg mot nya 
erfarenheter. Detta instämmer med det Brage och Linde (2012) tar upp att 
lärarna måste vara uppmärksamma på vad barnen är intresserade av och lyfta 
och guida dem vidare mot nya kunskaper. De menar även att lärarna kan väcka 
barnens intresse för att lära genom att ta tillvara på barnens upptäckter. Det gör 
vi genom att just vara medupptäckare i barns lärande. Lärarna kanske tar 
förgivet att barnen är intresserade av insekterna och växterna som finns i 
skogen, då barnen kanske stannar upp vid en myrstack och ställer frågor om 
myran när de är i skogen.  
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Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) ska förskolan vara en 
förberedelse för fortsatt skolgång och livslångt lärande, men vi frågar oss om 
den verkligen förbereder barnen för skolan? Barnen som kommer från 
förskolan upp till skolan hur väl förberedda är de? Sellgren (2003) menar att 
det är lärarnas roll att lära barnen det de behöver för att klara sig i den fortsatta 
skolgången. En del i förberedandet kan vara att lärarna tar tillvara på de 
resurser som finns i närheten. En sådan resurs kan vara naturskolan, där de får 
hjälp av andra lärare att förklara för barnen vad som händer i naturen. 

Barn i en viss ålder verkar inte vara bekanta med ordet lära. Vi undrar vad det 
bero på! Kan detta bero på att lärarna inte använder sig av ordet lära när de 
pratar med barnen? Lärarna kanske använder sig av ord som titta på, se här 
eller kom och titta. På grund av detta kan det för flera av barnen vara svårt att 
veta vad de ska svar om någon frågar dem vad de vill lära sig. Man får då lov att 
antingen omformulera frågan eller förklara innebörden av ordet lära för barnen 
i fråga. Däremot kan det finnas barn som är bekanta med ordet och då fungerar 
det utmärkt att ställa frågan.  
 
Ingenstans i litteraturen kan vi hitta något om hur man ska gå tillväga för att få 
veta vad barnen vill lära sig. I belysningen av detta har vi kommit fram till att 
det är mycket viktigt med ömsesidig kommunikation mellan lärare och barn.  

Utelek på förskolan och i skogen/Fantasin hos barnen 

Vi uppmärksammade att barn använder sig av sin fantasi och kreativitet när de 
är ute i skogen. Pinnar och stenar blir till mat som de kan äta. Både Persson 
Gode (2011) och Granberg (2000) menar att barnen lär sig livet genom att leka, 
barnen ges genom leken möjlighet att utforska saker och bearbeta det de har 
upplevt. Persson Gode (2011) anser att leken har en väldigt betydande roll när 
det kommer till barns utveckling. Genom leken bearbetar barnen olika intryck 
och gör dem till sina egna erfarenheter. Barnen lärde sig nya saker genom sina 
lekar. De lärde sig komma överrens med sina kompisar, de lärde sig att 
samarbeta samt att konstruera regler för lekarna som leks.  De fick även 
möjlighet till att visa sin verklighet för lärarna och övar på social samvaro. Detta 
är något som vi tror att lärarna skulle vinna på att ta vara på.  
 
Många barn påverkas av det de ser och hör i media såsom på TV, i dataspel och i 
tidningar. Ibland kan barn bli som trollbundna av det de sett och låter det spela 
en väldigt stor roll i lekarna som barnen leker. Persson Gode (2011) beskriver 
att barn använder sig av leken för att bearbeta intrycken de sett eller läst.  

Världens djur/Barns intressen 

Barn har ibland svårt att hålla sig till ämnet som diskuteras. De kan helt 
plötsligt komma på något helt annat som de bara måste berätta. När detta sker 
ska lärarna vara lyhörda gentemot barnen och lyssnade på vad de har att säga. 
Barnen utsvävningar kan vara något som de upplevt och som de ville dela med 
sig av. Barnen berättade mycket om djur som de har sett och som de skulle vilja 
veta mer om. Det rörde sig inte bara om djuren i de svenska skogarna. När 
något barn nämnde ett djur så väcktes intresset för det djuret hos det andra 
barnet. Det kan också vara något som de är intresserade av.  Det är viktigt att 
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lärarna tar tillvara på det barnen säger. För barn berättar vad de är intresserade 
av och det är även det de vill lära sig mer om. Persson Gode (2011) tar upp att 
lärarna ska ta tillvara på barns intressen i och gärna fråga barnen vad de vill 
göra.  
 
Ingenstans i litteraturen kan vi hitta något om vad barn vill lära sig när de är 
utomhus och därför är det än viktigare att man som lärare är vaken och lyssnar 
på deras berättelser. Detta är något som vi anser att lärare överlag måste bli 
bättre på då det inte står i någon läroplan vad det är barnen vill lära sig. Alla 
barn är olika som individer och vill därför lära sig olika saker.  

Djuren i skogen 

Barn verkar ha en uppfattning om vilka som är de vanligaste djuren i skogen. 
Det verkar vara de djur som oftast förekommer i skrämmande historier och 
sagor som till exempel vargen som är elak. Många barn har antagligen hört 
sagan om ”Rödluvan och vargen”. Det kan vara från denna saga som barnen lärt 
sig att vargen har vassa tänder. Barn kan precis som oss vuxna komma ihåg 
sådant som skrämmer dem och för att bearbeta det måste barnen få prata om 
sina upplevelser. Man kan även undra hur barn tar till sig det de hör från oss 
vuxna, barn som nämner att alla djur av en viss art har dött har kanske hört 
någonstans att djuret är utrotningshotat och förknippar det med att djuret är 
dött! Det är viktigt att lärarna samtalar med barnen om de har några 
funderingar och förklarar ord som kan vara svåra att förstå. Det som låter som 
svammel kan vara barnens sätt att relatera till informationen de hört från 
andra. Det kan även vara att barnen är intresserade av just dessa djur och därför 
pratar om dem. Barn verkar även ha en viss uppfattning om hur stark myran är 
som kan bära stora saker på sin rygg. I Läroplanen för förskolan (Skolverket 
2010) står det att barnen ska få möjlighet att bekanta sig med djuren, 
insekterna och växterna som finns i naturen. Granberg (2000) menar att detta 
sker bäst då barnen får vara ute i naturen och titta på växter, djur och insekter i 
deras rätta miljöer. Att barn har kunskapen om myran kan kanske bero på att 
de har varit med lärarna i skogen och fått se hur myrorna bär barr till 
myrstacken. De kan också ha fått se filmer om myror på läsplattan.  

Växterna i skogen 

Även växterna i skogen var något som intresserade barnen och som de ville veta 
mer om. Ett barn pratade mycket om köttätande växter. För att låta barnen 
bekanta sig med olika växter kan lärarna på förskolan låta barnen så och 
plantera olika frön och se hur de utvecklas från frö till färdig planta. Granberg 
(2000) tar upp att man kan låta barnen smaka på det som växer i skogen. De får 
då använda flera av sina sinnen.  

5.3   Slutsatser 

Föregående analys och diskussion har, utöver de konkreta svaren på våra 
frågeställningar, lett oss fram till några slutsatser vilka presenteras nedan. 
 
En slutsats är att ordet ”lära” är diffust för många mindre barn. Detta innebär 
att lärarna måste bli tydligare i sin kommunikation med barnen.  
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En annan slutsats är att lärare på samma förskola kan ha vitt skilda 
uppfattningar om vilka som är delaktiga i planeringen av de olika aktiviteterna. 
 
Den sista slutsatsen är att barnen är intresserade av och vill veta mer skiljer sig 
från det lärarna anser att barnen vill och kan lära sig när de vistas utomhus.   

5.4 Framtida forskning 

Som vidare forskning skulle det var intressant att se vad barn och lärare i skolan 
svarar på frågorna om utomhuspedagogik. Det skulle vara intressant och se om 
de uppfattar frågorna på samma sätt som barn i förskolan eller om de uppfattar 
dem annorlunda.  

Vi anser att det är viktigt att ta till vara på barns äventyrslust dock hittar vi inget 
i litteraturen som stödjer detta. Därför tycker vi att det borde forskas mer om 
just barns äventyrslust.   
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Bilagor 

Bilaga ett: Brevet till föräldrarna. 

Hej alla föräldrar! 
 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet med 
inriktning på tidigare åldrar. 

Under denna termin skriver vi ett examensarbete om utomhuspedagogik. 
 Onsdag och torsdag vecka 8 kommer vi att vara på förskolan och intervjua barn 

och personal om utomhuspedagogik. Självklart kommer det att vara 
konfidentiellt, vilket innebär att inga namn, och inte heller förskolans namn, 

kommer att nämnas i arbetet. Intervjuerna kommer självklart att ske på barnens 
villkor och är det något barn som inte vill delta behöver de inte det. Barnen har 

även rätt att avbryta intervjun om de känner att de inte har lust att vara med 
längre. 

 
Om det är någon som inte vill att deras barn ska delta meddela detta till 

personalen på er avdelning. 
 
 

Vi ser fram emot två trevliga dagar på förskolan. 
 

Med vänlig hälsning 

 
Linda Hansson och Sandra Andreasen 

Linda: lhn11003@student.mdh.se 
Sandra: san11004@student.mdh.se 

Handledare: Olle Tivenius, olle.tivenius@mdh.se 
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Bilaga 2: Intervjuguider 

Intervjufrågor barnen 
Vad tycker ni om att göra ute? 
Vad gör ni i skogen? 
Vad gör ni på gården? 
Vilka djur som bor i skogen skulle ni vilja lära er mer om? 
På vilket sätt kan man få information om vad som lever i skogen? 
Vad får man göra i naturen? 
Vad får man inte göra i naturen? 
Var leker ni helst när ni är ute? 
Varför är det roligast att leka där? 
Vad brukar ni göra när ni är i skogen med förskolan? 
 

Intervjufrågor förskolelärarna 
Vilka är delaktiga i planeringen av aktiviteter i skogen? 
Vilken roll har barnen i planeringen? 
Vad brukar ni göra i skogen? 
Vilka aktiviteter brukar ni planera in vid utevistelse på gården? 
Hur ofta har ni planerade aktiviteter utomhus? 
Vilka aktivteter är det? 
Vilka resurser krävs för att förflytta aktiviteterna utomhus? 
Vad kan barnen lära sig genom utomhuspedagogik? 
Vad vill barnen lära sig utomhus? 
Hur kan man arbeta med utomhuspedagogik och naturvetenskap? 
Vilket samband finns det mellan utomhuspedagogik och hållbar utveckling? 
Hur kan man arbeta med matematik och utomhuspedagogik 
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Bilaga 3: Arbetslogg 

 
3 februari                           Satt tillsammans och skrev PM 
10 februari  Satt tillsammans och skrev intervjuguiden 
11 februari  Träffade handledaren 
19 februari  Genomförde intervjuerna på förskolan 
20 februari  Transkriberade intervjuerna 
25 februari   Grupphandledning (Sandra sjuk) 
31 mars  Linda sjuk. Sandra satt och läste litteratur och skrev. 
1 april  Linda sjuk. Sandra satt och skrev. 
2 april   Linda sjuk. Sandra satt och skrev. 
3 april  Linda sjuk. Sandra satt och skrev. 
4 april  Linda sjuk. Sandra satt och skrev.  
7 april  Linda letade litteratur. Sandra skrev. 
8 april  Kategoriserade resultaten tillsammans. 
9 april  Satt tillsammans och skrev på arbetet. 
11 april  Satt tillsammans och skrev på arbetet. 
14 april  Satt tillsammans och skrev på arbetet. 
16 april  Handledning. 
22 april  Satt tillsammans och skrev. 
23 april  Satt tillsammans och skrev. 
24 april  Satt tillsammans och skrev. 
25 april  Handledning. 
28 april   Grupphandledning. 
29 april  Satt tillsammans och skrev. 
30 april   Satt tillsammans och skrev. 
2 maj  Linda satt och letade lit. och skrev. Sandra var bortrest. 
5 maj  Satt tillsammans och skrev. 
6 maj  Satt tillsammans och skrev. 
7 maj  Satt tillsammans och skrev. 
8 maj  Handledning. 
9 maj  Satt tillsammans och skrev. 
12 maj  Satt tillsammans och skrev. 
13 maj  Satt tillsammans och skrev. 
14 maj  Satt tillsammans och skrev. 
16 maj  Sandra satt och skrev 
17 maj  Satt var för sig och skrev. Hade telefonkontakt. 
5 juni  Sandra satt och gjorde ändringar 
9 juni  Sandra satt och gjorde ändringar 
11 juni  Sandra satt och gjorde ändringar 
12 juni  Satt var för sig och gjorde ändringar 
13 juni  Sandra satt och gjorde ändringar samt skickade arbetet 

till examinatorn. 
3 juli Sandra satt och gjorde ändringar 
4 juli Sandra satt och gjorde ändringar 
5 juli Sandra satt och gjorde ändringar 
23 augusti Satt tillsammans och gjorde ändringar 
31 augusti Sandra satt och gjorde ändringar 
11 september Sandra satt och gjorde ändringar 


