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Abstract 

The purpose of this study was to study preschool teacher’s perceptions of how 

they relate to outdoor education in their daily activities.  

 

The study was completed with qualitative interviews with 4 preschool teachers 

working in a big city and they have a varied access to their own pre-school yard 

and different qualifications to perform outdoor educations. The participants 

have been working in preschools between 2 -18 years.  

 

The results are presented based on the studies two questions of issues and 

shows that all 4 participants consider that they perform good outdoor education 

in one way or another. They mean that they plan their outdoor activities 

spontaneous and based on the influence of the children and their interest. In 

outdoor education, the teachers have a big roll. They need to be absent, 

openminded in their roll and become co- researchers with the children. In the 

results you can see that you don’t need your own pre- school yard to have a 

good outdoor education. If you let the children discover their local environment 

and visit museums or other places, makes the education more meaningful. All 

four pre- school teachers agree that the outdoor space is important, and it should 

be used as an extra room at the pre-school, with a yard or not, that you have to 

take care of.  
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskollärares 

uppfattningar om hur de förhåller sig till utomhuspedagogiska aktiviteter i sin 

dagliga verksamhet.  

 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare 

i en stor stad. De har varierad tillgång till egen förskolegård och därmed 

varierande förutsättningar till utomhuspedagogik. Deltagarna har varit 

verksamma inom yrket mellan 2 till 18 år.  

Resultatet presenteras baserat på studiens två frågeställningar och visar att alla 

fyra deltagare anser att de utövar, en för dem, god utomhuspedagogik på ett 

eller annat sätt. De menar att de planerar in sin uteverksamhet spontant och den 

baseras på barnens inflytande och intressen. Att pedagogerna har en stor roll i 

utomhuspedagogiken är något som framgår tydligt och att de måste vara 

närvarande och öppensinnade i deras ledarroller och bli medforskare 

tillsammans med barnen. I resultatet framgår även att man faktiskt inte behöver 

en egen gård för att bedriva en god utomhuspedagogik. Att låta barnen få 

upptäcka sin närmiljö och besöka olika museer eller andra verksamheter är 

något som gör barns lärande meningsfullt. Alla fyra förskollärare är rörande 

överens om att utemiljön är viktig och att det är ett extra ”rum” på förskolan, 

gård eller inte, som man måste ta vara på.  
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1. Inledning 

När jag var liten och gick på dagis, som det kallades då, hade vi en stor gård 

med både kulle, flera sandlådor, asfalterad väg för cyklar och mycket mer. 

Detta hindrade dock inte våra förskollärare att ta oss med ut i skogen. Där hade 

vi vårt hemliga ställe som var ett litet vindskydd med tillhörande grillplats. Jag 

minns hur vi gick på den lilla stigen som ledde fram till vårt hemliga ställe och 

hur mysigt jag tyckte det var. Hit gick vi minst en gång i veckan. Ibland hade 

vi med oss matsäck och stannade ute hela dagen. Jag minns det som de bästa 

dagarna på dagis. Jag har gått från att jobba på förskolor i en liten stad med 

stora och varierande gårdar och nära till skog och natur, till att nu jobba i en 

stor stad med förskolor som har små gårdar (eller inga alls!) och höghus som 

närmsta granne. Därför tycker jag att det skulle vara intressant att studera vad 

som händer under dagarna då barnen vistas utomhus på förskolan i en stor stad.  

 

Utomhuspedagogiken är något som är väldigt aktuellt just nu. Studier visar att 

barn är mer och mer stillasittande och att skärmtiden ökar allt mer (Lagerblad, 

2017). I takt med att skärmtiden ökar för barnen minskar den fysiska 

aktiviteten. Stillasittandet har ökat från 25 till 50 timmar sedan år 2000, vilket 

är mycket oroväckande. Det visar sig dock att barn i förskolan har en bra nivå 

av rörelser men att det i skolan minskar kraftigt. Det finns mätningar om att 

Sveriges 4-åringar rör sig som mest under måndag till torsdag, att det minskar 

på fredagar och att under helgen rör de sig som minst (Nilsson, 2017). Att vi 

på förskolan har en viktig roll i detta är självklart och att vi kan hjälpa till att 

lägga grunden för barns utevistelse och fysiska aktivitet känns som ett viktigt 

uppdrag. 

I ett utkast av den nya läroplanen för förskolan kan man läsa att vi som 

förskollärare ska lägga stor vikt vid hållbar utveckling samt hälsa och 

välbefinnande.  
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Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig 

rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska 

aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer (Skolverket 2018, s.9).  

Genom utomhuspedagogiken får barnen en chans till ett lustfyllt lärande och 

man kan erbjuda dem en större yta att röra sig på. Alla förskolor har inte tillgång 

till egna gårdar, vilket för mig var helt främmande, fram tills jag flyttade till en 

stor stad där små gårdar nästan är mer regel än undantag. Genom denna studie 

vill jag ta reda på hur förskollärare upplever den vardagliga utomhus-

pedagogiken och om förskolegården har någon betydelse för hur den utförs.  

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares 

uppfattningar om hur de förhåller sig till utomhuspedagogiska aktiviteter i sin 

dagliga verksamhet. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur upplever förskollärare att de arbetar med utomhuspedagogik? 

2. Hur upplever förskollärare att utomhuspedagogiken utformas beroende 

på tillgången av förskolegård?   
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2. Bakgrund 

2.1 Vad säger förskolans läroplan? 

Det finns mål som syftar till förskolans utomhuspedagogik mer specifikt, men 

många andra av förskolans strävansmål är också relevanta för hur man arbetar 

med utomhuspedagogiken. Förskolan ska erbjuda en trygg miljö, detta berör 

inte bara inomhusmiljön utan också utomhusmiljön som ibland kan bli 

bortglömd. Miljöerna ska locka till lek, utforskande och nyfikenhet, och det är 

viktigt att barn erbjuds olika aktiviteter och miljöer under en dag, både inomhus 

och utomhus. Några strävansmål som förskolan ska arbeta efter är bland annat 

att barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika tekniker, material och redskap vilket kan vara att man bygger kojor i 

skogen eller figurer med kottar och pinnar. Att barn ska utveckla sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande är också ett strävansmål som 

utomhuspedagogiken kan bidra till (Skolverket, 2016). 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att utomhusvistelsen ska 

erbjuda barn fri lek men även planerade aktiviteter. Detta ska ske både i en 

planerad utemiljö, det vill säga på en förskolegård såväl som i naturmiljö. Det 

står även att barn ska ges möjlighet att lära känna sin närmiljö. Enligt 

förskolans läroplan är leken en viktig del för barns lärande och utveckling. 

Genom leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras barns 

kommunikation, inlevelse, fantasi och deras förmåga till symboliskt tänkande 

samt förmågan att samarbeta och lösa olika problem tillsammans. Genom barns 

lekar, de skapande och gestaltande, får barnen möjlighet att uttrycka sig och 

bearbeta olika upplevelser samt sina känslor och erfarenheter. 

 

Barns inflytande är vad som ska styra förskolans verksamhet. Förskollärare 

ansvarar för att alla barn ska få inflytande i verksamhetens innehåll. Barnens 

behov och intressen som de på olika sätt uttrycker ska ligga till grund för hur 
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förskolan utformar sin miljö, både inomhus som utomhus, samt till planeringen 

av verksamheten (Skolverket, 2016). 
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3. Forsknings- och 

litteraturgenomgång 

Det finns en del forskning kring utomhuspedagogik och i det här avsnittet 

redogör jag för det som finns relevant för min studie. Jag kommer ta upp vad 

som står i förskolans läroplan, vad som finns publicerat om utomhuspedagogik 

samt pedagogernas roll i utomhuspedagogiken.  

3.1 Utomhuspedagogik 

Brügge och Szczepanski (2011) menar att utomhuspedagogiken ska vara ett 

komplement till den mer traditionella pedagogiken som oftast sker inom fyra 

väggar, alltså inomhus. De menar att utomhuspedagogiken borde ses som en 

naturlig del av undervisningen i förskolan. Genom utomhuspedagogiken kan 

barnen lära genom alla sina sinnen och hela kroppen. Att man lär med hela 

kroppen är ett sätt att kombinera rörelse, kunskap och utomhusmiljö vilket 

skapar en helhet. Björklund (2016) menar även hon att kunskap som förankras 

genom kroppen och dess alla sinnen är mer beständigt. Hon skriver även att det 

sociala samspelet stärks genom utomhuspedagogik och gemenskapen mellan 

barnen men också mellan barn och pedagog stärks och det skapar bra 

förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Författaren menar även att barn behöver 

en mer tillåtande miljö där det är okej att med höga skrik, spring, rörelser, fart 

och kladd. Allt detta kan utomhusmiljön erbjuda.  

 

Sjöstrand Öhrfelt (2015) menar också att spendera tid i utomhusmiljö ökar 

lärandet och skapar bättre minneskapacitet för barn. Hon skriver även att 

naturen är en plats för barn som inte är anpassad efter vuxnas budskap och syfte 

hur man ska använda sig av den, så som en lekplats som är uppbyggd efter vad 

vuxna anser att den ska användas till. I naturen kan barnen fritt utifrån sin 

fantasi skapa sina egna platser. Boverket (2016) menar att utomhuspedagogik 

och rörelse är något positivt för hälsan och det är även minskar stress. De 

förskolor som har stora och gröna gårdar visar sig ha en bättre påverkan på 
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barns nattsömn, deras välbefinnande, viktkontroll samt att de får bättre 

koncentrationsförmåga. Boverket (2016) menar också att ju högre kvalitet en 

gård har, i form av grönska och väl planerade lekytor, desto mer tid spenderar 

barn utomhus. Statens folkhälsoinstituts (2009) undersökning visar även den 

att förskolegårdar som är väl utformade ger flera positiva effekter på barns 

hälsa, bland annat kan de få förbättrad motorik, inlärning, social kompetens 

och bättre koncentrationsförmåga. Vistas barnen i bra utomhusmiljöer kan det 

även minska sjukdom och motverka stress. Barn i förskolor med gårdar som är 

relativt stora och som är utformade med till exempel träd, buskar, ojämn och 

kuperad terräng är betydligt mer fysiskt aktiva än de som har en mindre gård 

utan naturinslag. Fjørtoft (2004) skriver även hon att om barn erbjuds lek i 

naturmiljö så som skogen ökar barns grovmotorik samt balans och 

koordinationsförmåga.  

 

Utomhusvistelsen ska vara en kompenserande kunskapsform som utgör ett 

komplement till det lärande som traditionellt sker inomhus. För att få ut så 

mycket som möjligt av lärandet så bör man ta sig ut till natur- och 

kulturlandskapet som finns i förskolans närområde. Genom att man gör detta 

får man ett sätt att lära från verkligheten, och inte bara som en teoretisk 

föreställning utan man får ta del av hur fenomenet uppträder i sitt naturliga 

sammanhang. Det hjälper barnen att hitta en motivation till sitt lärande och det 

skapar även flera olika möjligheter till ett bra lärande (Mårtensson, Lisberg 

Jensen, Söderström & Öhman, 2011).  Även Yildirim och Özyilmaz (2017) 

skriver att man genom pedagogiska aktiviteter utomhus erbjuder barnen bra 

möjligheter till en mer praktisk inlärning. Barnen får då möjlighet att pröva på 

teoretiska kunskaper i praktiken vilket främjar deras långtidsminne och att det 

inre lärandet befästs i större utsträckning. Szczepanski (2013) skriver i sin 

artikel att barn behöver växla mellan olika miljöer och att man inte bör 

begränsa sig enbart till gården eller skogen utan man ska utnyttja hela stadens 

utomhusmiljö.  
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3.2 Utemiljöer 

Förskolegården har blivit en allt större del av många barns uppväxtmiljö, 

samtidigt som man kan se att det läggs allt mindre omsorg om dem nu än för 

bara några decennier sedan. Det finns många äldre förskolor som ligger på 

intressanta ställen och som har stora och naturnära gårdar. Nu för tiden är det 

inte ovanligt med förskolor som ligger mitt inne i ett bostadsområde. De här 

förskolorna har ibland ingen egen gård och förskolorna kanske till och med 

måste dela uteplats med de som bor i området (Mårtensson, 2004). Grahn 

(2007) menar att förskolegården är en stor del av barnens utomhusvärld under 

tiden de är på förskolan och att det på grund av stora barngrupper och färre 

personal inte alltid går att göra utflykter från gården. Han skriver också att 

många barn spenderar större delen av sin vakna tid på förskolan under 

veckodagarna, vilket då innebär att förskolegården kanske är den enda 

utomhusvärld dessa barn får leka i under veckorna. Därför menar Grahn att 

man inte kan bortse från utemiljön på förskolor utan att den utgör en stor resurs 

för barns utveckling. I Grahns (2007) undersökning kan han se att de gårdar 

som fungerar bra, är de förskolegårdar som har någon typ av naturmark och 

som är större. De här gårdarna ger barnen möjligheter att sväva ut i fantasier 

tack vare att de inte är entydiga i sitt budskap till barnen, de bjuder på större 

variationer; de är mångdimensionella som författaren beskriver dem. Med en 

mångdimensionell gård menar Grahn att gården innehåller flera uttryck av 

färger, former, dofter och ljud. Det ska finnas möjligheter till att balansera, 

klättra, gömma sig men också kunna känna på till exempel blad och barr eller 

vatten och lera. Om en gård är mångdimensionell kan den möta barnen på deras 

olika utvecklingsnivåer och olika känslor får komma till uttryck. Genom att 

barnen ges dessa olika möjligheter kan de finna både tröst, glädje och förundran 

(Grahn, 2007). Miljön på förskolan har stor betydelse för barns lärande och 

lekar, miljön tillsammans med dess olika naturmaterial kan på ett sätt skapa en 

så kallad tredje pedagog. Genom detta stärks barnens motorik och alla deras 

sinnen stimuleras (Änggård, 2012).  
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I en bra lekmiljö ska barnen kunna vara fria att röra sig och skapa relationer till 

platser som tilltalar dem och inbjuder dem till aktivitet och rörelser. Genom att 

utnyttja olika platser i förskolans närmiljö kan barnen göra dem till sina egna 

särskilda platser, en plats där barn kan vara, bygga, leka, skapa och utforska.  

De här platserna betyder något för barnen och kan finnas till exempel på 

förskolan, utegården eller i naturen. Barnens fantasi, skaparförmåga, lek och 

rörelse har stor betydelse till dessa platser och blir något meningsskapande för 

barnen. Exempel på ”Barns platser” kan vara: en pulkabacke, ett träd, ett berg, 

en koja eller en vattenpöl. De här platserna skapar barnen en relation, till 

kanske bara en kort stund eller en längre tid (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012; 

Änggård, 2012). 

 

Det kan uppstå hinder i utomhuspedagogiken. De menar att det kan finnas en 

rädsla och osäkerhet bland barn som inte är vana att vistas i naturen och sällan 

lämnar den välbekanta förskolegården och stadsmiljön de är vana vid. De olika 

rädslorna kan vara att man stöter på något läskigt, så som ormar, giftiga växter 

eller att de går vilse och inte hittar hem. Andra hindrande faktorer kan vara att 

barn inte gillar att vistas i utemiljöer som de upplever är smutsiga eller stökiga. 

De barn som inte spenderar mycket tid utomhus kan känna sig osäkra. Det visar 

dock att yngre barn har lättare att bli inspirerade av att vara ute än äldre, då de 

tenderar att fokusera på själva uppgiften de fått (Mårtensson m.fl. 2011; 

Sandberg, 2009). 

 

3.3 Pedagogernas roll 

Utomhusmiljön har oändliga möjligheter till ett utforskande lärande. Enligt 

Granberg (2007) är små barn utforskare och med hjälp av en pedagog, som 

medvetet och aktivt deltar i barnens utforskande, kan de tillsammans utforska 

sin tillvaro. Om pedagogerna tillsammans med barnen ser och utmanar dem, 

till exempel när de hittat en slingrande mask eller ett slemspår från en snigel 
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ökar det barnens tillit till sin egna förmåga att söka kunskap. De här 

upplevelserna skapar erfarenheter som sedan blir kunskaper och när man som 

barn får dela dessa erfarenheter med en vuxen, förhöjs det varaktiga värdet av 

kunskapen. Dahlgren (2007) skriver om att vara i utomhusmiljön ofta bidrar 

till många frågor från barn utifrån de iakttagelser de gör. Det kan vara frågor 

om djur, växter eller om vilka som bodde på denna plats förr i tiden. De här 

upplevelserna och iakttagelserna leder vidare till grundläggande förståelse av 

förhållanden och samband. Här är pedagogernas roll att uppmuntra, ställa 

följdfrågor och få barnen att vilja hitta svaren. Han menar att pedagogen och 

barnen tillsammans ska kunna samspela och utforska, att pedagogen med sin 

djupare kunskap ska kunna hjälpa barnet i sitt kunskapssökande. Även 

Berkhuizen (2014) betonar i sin avhandling att pedagogerna har en stor roll i 

barns lärande och att de genom att vara närvarande vid samspelssituationer på 

gården på så vis möjliggör ett meningsfullt lärande.  

 

Forskning beskriver att en del pedagoger ser utomhuspedagogiken som något 

som är både svårt, på grund av sin egen bristande erfarenhet, och att det är en 

tidskrävande form av aktivitet. Barns eventuellt bristande intresse är också 

något pedagogerna ser som ett hinder för utomhuspedagogiken. Man bedömer 

dock att om man är ute ofta och att åldern på barnen spelar roll, då är förskolor 

bättre på att mer effektivt använda sig av sina gårdar och av närområdet 

(Fägerstam, 2012). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 John Dewey  

John Dewey var en amerikansk pedagog och teoretiker som har kommit att 

lämna tydliga spår i dagens skola och förskola och har påverkat vår tids 

föreställningar om lärande, utbildning, undervisning och fostran. Exempel på 

det är individualiserad undervisning, projektarbeten, grupparbeten och 

Sveriges läroplaner som har kommit att påverkats av Deweys tankar (Dahlgren, 

2007; Sundgren, 2011).  Dewey blev en av dem som var med och utvecklade 

den pragmatiska teorin, vilken är grundad på föreställningen om människan 

som samspelar med naturen, samhället och med människorna som formar 

henne och hennes orientering till omvärlden. Han såg på lärandet som en 

process där forskandet och undersökandet av något är det som gör att processen 

får ett värde, en mening (Sundgren, 2011).  

Dewey driver tesen att lärande fungerar bäst när man får växla mellan 

erfarenhet och reflektion, mellan iakttagelser och teoretiserande, och mellan 

handling och tanke. Learning by doing är ett begrepp Dewey myntat och det 

innebär att man lär sig genom att göra, det vill säga att man tillåter barnen att 

själva få prova på tankar och idéer för att finna lösningar och därefter också få 

chans till reflektion som leder till ett inre lärande (Dewey, 2004).  

 

Deweys teori utgår från individen och varje barns intresse och aktiviteter. Detta 

ska leda till ett målinriktat lärande där pedagogen tar tillvara på det tillfälle till 

lärande som ges. Förskollärarna får då möjlighet att på ett aktivt sätt stimulera, 

utvidga och fördjupa barns utveckling och lärande. Dewey menade att man hela 

tiden ska pröva allt, både genom reflektion och genom handlingar i ett samspel 

mellan individen och dess omvärld. Det kallar han intelligent action. Intelligent 

action syftar på att man ska leva som man lär men också samtidigt reflektera 

över varför man gör som man gör (Dewey,2004; Sundgren, 2011). 
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Dewey menar att handlingarna som man gör är en lång kedja som består av 

flera olika moment. Momenten består av att barnet har en tanke om att till 

exempel bygga ett sandslott. Tanken övergår till planering, hur ska jag bygga 

sandslottet? Nästa moment blir till en handling där barnet bygger sandslottet. 

Här görs sedan en reflektion över hur resultatet uppnåddes och reflektionen 

leder sedan till en ny tanke och det gör att våra handlingar är knutna till mål 

vilket då gör dem meningsfulla. Denna process kan ske om och om igen.  

Dewey fokuserar sin forskning på barns praktiska görande oberoende av vilken 

miljö de befinner sig i (Sundgren, 2011).  

Dewey ansåg att människor har ett behov av att kommunicera och samspela 

med andra människor, såväl vuxna som barn och att de har fyra olika instinkter 

som ligger till grund för lärandet: 1) Den sociala instinkten, som är kopplad till 

språket, 2) Instinkten att tillverka, att göra eller konstruera något, 3) Instinkten 

att undersöka, barn gillar att göra saker och sedan se resultatet av det, samt 4) 

Den expressiva instinkten som är den konstnärliga (Sundgren, 2011). Dessa 

instinkter kan man koppla till utevistelsen genom att tänka som så att man 

kommunicerar språkligt, att man har en vilja att utföra något genom till 

exempel konstruktion, att man gillar att testa på nya saker och finna ett svar 

samt att man i denna process även fokuserar på det konstnärliga. Här är det 

också av stor vikt att man som pedagog ger barnen utrymme att vara 

självstyrande i sitt lärande och ger dem de förutsättningar som krävs utifrån 

barnens intressen och behov.  

 

Vidare skriver Sundgren (2011) att Dewey gör en poäng i att det ska finnas ett 

utbyte mellan skolan/förskolan och verksamheter utanför förskolan. Han menar 

att man ska ha ett omfattande samarbete med till exempel universitetet, teknisk 

forskning, industri, handel, bibliotek och med museer som finns i förskolans 

närmiljö. Dewey menade också att det inte bara är inomhusmiljön som ska stå 

för lärandet, utan även att utomhusmiljön så som landsbygden, parkerna och 

trädgårdar ska användas som rum för barns lärande. Barns intressen ska stå i 

fokus och det är pedagogernas ansvar att stimulera och fördjupa barnens 
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kunskaper och deras utveckling. Dewey (2004) menade att pedagogerna ska 

erbjuda barnen en ombytlig miljö och att genom att de ser barnens förkunskaper 

kunna bygga vidare på dessa genom att på ett aktivt sätt utforska de olika 

miljöer som finns i barnens närhet, både inomhus- och utomhusmiljöer. Att 

barnen får fysisk kontakt med material och miljön runt omkring sig, genom en 

praktisk handling, är något som är mycket viktigt enligt Dewey. 

Dewey såg inte själva resultatet som det viktiga utan det är vägen dit som 

verkligen är det viktiga i lärprocessen. Lärandet och förståelsen för något ligger 

i den forskande och den praktiska processen. Lärandet sker i samspel med 

andra och tillsammans utbyter de erfarenheter och upplevelser. Därav kan man 

sammanfattningsvis säga att samspel och kommunikation är de två viktigaste 

grunderna i lärandet, där barnen tillsammans med en medforskande pedagog 

erbjuds utformade miljöer och aktiviteter (Sundgren, 2011). 

4.2 Begreppsbeskrivning 

Learning by doing 

Learning by doing är ett begrepp som innebär att man lär sig genom att göra 

något (Dewey, 2004). Barnen får själva prova på sina idéer och lösningar som 

de har och sedan reflektera över resultatet av vad de gjorde. Här kan man få 

prova vissa saker flera gånger innan det sker ett inre lärande.  

Intelligent action 

Intelligent action är ett begrepp som förklaras som att man ska hela tiden prova 

på allt, man ska reflektera och handla gentemot individen och samspela med 

samhället vi lever i (Dewey, 2004). Sundgren (2011) menar att enligt Dewey 

lär vi oss på allvar när en planerad handling omsätts och resultatet av den 

handlingen kan bedömas, alltså att man reflekterar över den. Genom att träna 

sin förmåga att handla och reflektera över handlingens konsekvenser och sedan 

göra om sin handling vid upprepade gånger, det är då man lär sig som bäst samt 

att man har ett eget mål, så att det blir en målinriktad handling är något som 

skapar ett meningsfullt lärande.  
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Erfarenhet 

Barnens känslor och erfarenheter ska ligga som grund och vara utgångspunkten 

i den pedagogiska verksamheten. Det behöver inte begränsas till deras egen 

erfarenhet, utan de kan intresseras av andras erfarenheter så som pedagogernas 

eller vad som står i böcker, men det viktiga är att det knyter an till barnens 

känsloliv. Här är pedagogerna viktiga då han menar att människan har behov 

att samspela och kommunicera med andra människor som är en av de 

grundläggande egenskaperna hos både barn och vuxna (Sundgren, 2011).  

  



 

14 

 

5. Metodologisk ansats och val av 

metod 

I detta kapitel beskrivs den metod som jag valt, urval för studien, hur 

undersökningen genomförts och hur bearbetningen av data sammanställts. Jag 

kommer även att ta upp hur reliabiliteten och validiteten ser ut för studien, samt 

beskriva de forskningsetiska krav som efterföljdes. 

5.1 Metodval 

Det finns olika typer av metoder att välja för att samla in material till sin 

undersökning. Johansson & Svedner (2010) förklarar att några av de vanligaste 

alternativen är enkäter, intervjuer, observationer och textanalys. För att besvara 

min frågeställning har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Man 

kan tala om två olika typer av intervjuer: strukturerad intervju och kvalitativ 

intervju. När man gör en strukturerad intervju har man redan bestämt 

frågeområden och frågor. Det är vanligast att det är öppna svar men det kan 

även förekomma frågor som har fasta svarsalternativ som till exempel 

bakgrundsfrågor. I den andra intervjumetoden, kvalitativ intervju, är det bara 

frågeområdena som är bestämda i förväg. Man använder sig av en 

intervjuguide som formuleras för att besvara på studiens olika frågeställningar. 

Man kan sedan beroende på vem som intervjuas och vad denne svarar, ändra 

sina frågor från intervju till intervju. Här tillåts alltså intervjun att gå i olika 

riktningar, därför att man då kan få en bättre uppfattning om vad deltagaren 

upplever som viktigt och relevant. 

 

När man intervjuar skriver man ner svaren och i många fall används också 

ljudupptagning, för att inte missa vad som egentligen menas vid till exempel 

tonfall, pauser eller avbrutna meningar. Självklart måste ett godkännande 

finnas för att spela in intervjun, för att den intervjuade ska känna sig bekväm 

med situationen. Man ska sedan transkribera det som spelas in, det vill säga, 

lyssna och skriva ner ordagrant hela intervjun för att sedan bryta ner och 

analysera svaren till ett resultat (Bryman, 2018; Johansson & Svedner 2010). 
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Intervjuer med kvalitativ ansats syftar till att fördjupa den information som 

informanten lämnar i sina utsagor. Det finns dock en del svårigheter med 

kvalitativa intervjuer, till exempel om man inte får någon bra personkontakt så 

kanske deltagaren blir mindre benägen att ge fylliga och informationsrika svar 

(Bryman, 2018) och detta skulle givetvis kunna påverka studiens resultat.  

 

Jag valde att använda mig av intervjuer med kvalitativ ansats för att besvara 

studiens frågeställningar, dels för att det kan vara problematiskt att sätta siffror 

på hur till exempel förskollärare upplever arbetet med utomhuspedagogik eller 

hur tillgången av förskolegård påverkar utomhuspedagogiken, men också för 

att jag främst av allt vill veta förskollärarnas – de verksammas– tankar, åsikter 

och upplevelser av frågan.   

5.2 Urval 

När man ska göra ett urval till sin studie är det viktigt att man väljer ut deltagare 

som är relevanta för studiens frågeställningar. Man vill ha variation på de som 

deltar men det får heller inte vara för stor avvikelse mellan de deltagare som är 

med (Bryman, 2018). 

 

Till denna studie valdes deltagare genom ett så kallat målstyrt urval. Bryman 

(2018) förklarar att istället för att slumpmässigt välja ut deltagare, har man 

genom ett målstyrt urval, valt ut deltagare på ett strategiskt sätt som är relevanta 

för de frågeställningar som formulerats. I och med att studien syftar till 

förskollärares uppfattning om hur de förhåller sig till utomhuspedagogik, har 

fyra förskollärare valts ut som deltagare i studien. För att välja ut deltagare 

valde jag att ta hjälp av min förskolechef, som har flera förskolor i sitt område. 

Jag mailade även en förskolechef utanför vårt område, som svarade att denne 

skulle fråga sina förskollärare men som jag sedan inte hörde något mer ifrån. 

Jag förklarade mitt syfte och frågeställningar och fick sedan kontaktuppgifter 

till 7 pedagoger från min förskolechef. En av dem var barnskötare och gick 

därför bort på grund av att det är förskollärares upplevelser jag studerar. En 

tackade nej och en tredje tackade ja, men vi fick inte till någon tid för intervju 
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som passade och jag valde då att fokusera på de fyra som tackat ja snabbt för 

att inte förlora värdefull tid. De fyra som jag intervjuat har jobbat olika länge i 

förskolan och alla fyra jobbar i en stor stad, varav en av dem mitt i stadskärnan. 

De här fyra förskollärarna är relevanta för att de har varierad tillgång till gård: 

en har ingen gård alls och de andra tre har stora gårdar.   

5.3 Genomförande och bearbetning av data 

Efter att jag sammanställt syfte och frågeställningar samt börjat läsa in mig på 

mitt ämnesområde, sammanställdes en intervjuguide. Brinkmann & Kvale 

(2009) förklarar en intervjuguide som ett manus som man mer eller mindre 

strikt följer under intervjun. I och med att jag genomförde en kvalitativ intervju 

så tilläts jag därmed att ställa frågorna i annan ordning gentemot intervjuguiden 

för att på så vis anpassa frågorna efter nivån på intervjun och ställa följdfrågor 

om det krävdes.  

 

Inför datainsamlingen kontaktade jag sju förskollärare med förfrågan om de 

ville delta i studien. I första kontakten skickades även informationsbrev och 

samtyckesbrev med som bilagor. Fyra av förskollärarna tackade ja till delta-

gande och vi bestämde då tid och plats för intervjun, alla intervjuer hölls på 

respektive arbetsplats.  

 

Efter att intervjuerna genomförts, transkriberades det inspelade materialet till 

text inför analysfasen. Att transkribera innebär att man lyssnar på den inspelade 

intervjun, för att sedan skriva ner den, exakt vad som sagts och hur de sades. 

Detta är för att få ett mer begripligt sätt att analysera intervjun (Bryman, 2018). 

När allt sedan var transkriberat lästes utskrifterna igenom i syfte att identifiera 

olika svarskategorier som kunde kopplas till mina frågeställningar i studien. 

Sedan sammanställdes och analyserade jag svaren i kommande resultatdel.   

5.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två vanliga begrepp om man jobbar med en 

kvantitativ undersökning och sätter ord på ifall undersökningen är pålitlig och 
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trovärdig för det område man fokuserar på. Reliabilitet kan kortfattat förklaras 

som att studien är stabil eller pålitlig och validitet visar på när en studie är 

trovärdig, att man undersökt det man säger att man ska undersöka (Bryman, 

2018). Begreppen förekommer även i kvalitativa studier, så som genomförts i 

denna studie.  

För att en studie ska vara reliabel menar man att mätningen ska se stabil ut 

oavsett när undersökningen skulle ske.  Här menar författarna att i en kvalita-

tiv forskning är det svårt att få exakt samma resultat med olika forskare, då 

personkemin och hur man ställer frågorna är avgörande för vilka svar man får. 

De menar att man istället kan, när man pratar om reliabilitet i en kvalitativ in-

tervju, tala om en pålitlig person, det vill säga deltagarna i studien. Man kan 

alltså tyda det som att det är reliabelt för de informanter som deltagit denna 

gång. Om man istället tittar på studiens validitet så menar författarna att det är 

av stor vikt att faktiskt undersöka det som man valt att undersöka. Det som är 

intressant är vad som sägs i intervjun och om det är relevant i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar (Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

Utifrån mina egna professionella erfarenheter i förskolans verksamhet 

upplevde jag att mina informanters upplevelser var relevanta och hade en 

autentisk anknytning till sina egna erfarenheter inom verksamheten. Därför 

upplever jag denna studien som reliabel. Jag bedömer att om man skulle göra 

om studien i samma geografiska område så skulle resultatet bli ungefär det 

samma. Jag har enbart undersökt det som studien avser och utifrån studiens 

validitet, upplevde jag att förskollärarna uttryckte en genuin erfarenhet och att 

de gav relevanta svar till studien och det som undersöktes. I och med att 

intervjun spelades in, är det deltagarnas svar som utgör själva resultatdelen i 

studien vilket visar på att studien visar validitet.  

5.5 Forskningsetiska krav 

När man utför en studie, om och med människor, är det viktigt att man skyddar 

deltagarna från skada och kränkning. Man ska visa respekt för deltagarna och 
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det finns fyra olika krav som är viktiga att följa vid en forskningsstudie. Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Johansson & Svedner (2010) menar 

att om man följer dessa forskningsetiska krav visar man respekt för deltagarna 

i studien. Detta ökar chansen att man vinner förtroende och då även ökar 

motivationen hos deltagarna att delta på ett mer konstruktivt sätt.  

Informationskravet innebär att deltagarna ska få och måste få en rättvis och 

begriplig information om studien, undersökningsmetoden och syftet med 

studien samt vilka rättigheter deltagaren har, till exempel att de kan avböja att 

delta när de vill och ställa frågor.  

Samtyckeskravet innebär att man ska få ett samtycke att man får använda sig 

av det som sägs i informationen.  

Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarna ska känna sig trygga med att 

deras anonymitet skyddas. Man ska inte kunna urskilja i den färdiga rapporten 

vilka förskolor/skolor, förskollärare eller barn/elever som har deltagit i studien.  

Nyttjandekravet innebär att det endast är författaren till studien som kommer 

att ta del av de data som samlats in samt att all insamlad data kommer att 

förstöras och slängas efter att studien är avslutad (Vetenskapsrådet, 2017). 

Vid första kontakten med deltagarna i studien, skickade jag ut ett 

informationsbrev samt ett samtyckesbrev. I informationsbrevet presenterade 

jag mig själv, förklarade syftet med studien, undersökningsmetoden samt 

förklarade vilka rättigheter deltagarna har om de deltog i studien. I 

informationsbrevet skrev jag även att jag ville ha samtycke på de punkter jag 

beskrivit och att samtyckesbrevet var bifogat (bilaga 2).  

Jag har valt att benämna deltagarna som förskollärare 1, förskollärare 2 och så 

vidare, på grund av konfidentialitetskravet och inget som skrivs i studien går 

att koppla till en enskild person. All data som samlas in kommer endast 

användas till denna studie och efter godkänt arbete kommer all data att raderas.   
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6. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet utifrån fyra intervjuer som genomförts med 

förskollärare verksamma i en storstad. De har varit verksamma inom yrket 

mellan 2 till 18 år på olika förskolor med olika förutsättningar för en varierad 

utomhuspedagogik. För att skilja intervjuerna åt så benämner jag dem som 

förskollärare 1–4.  

I de olika intervjuerna framkom det att ingen av deltagarna hade någon tidigare 

utbildning inom utomhuspedagogik än den de fick erfara i förskollärar-

utbildningen. Det fanns heller ingen annan i de berördas arbetslag som hade 

någon vidareutbildning eller kompetensutveckling som berörde utomhus-

pedagogikens kunskapsområde. En av förskollärarna menade att man fick som 

en intern utbildning bara genom att vistas ute mycket, tillsammans med barnen 

och sina kollegor. En av fyra förskolor hade ingen egen gård att vistas på utan 

bedrev sin utomhuspedagogik på annan plats.  

6.1 Hur upplever förskollärare att de arbetar med 

utomhuspedagogik? 

Gemensamt bland informanterna var att utomhuspedagogiken inte är något 

som direkt planerades in i den dagliga verksamheten, utan är något spontant 

som händer då och då. Flera av deltagarna gav exempel på hur de tar med 

barngruppen på promenader och utflykter, dessa kunde vara till parken ett 

stenkast bort, till olika museum eller till Skansen. Två av förskollärarna nämner 

också skogen, men beskriver inte ett konkret besök dit utan menar att skogen 

med dess rika material tillhör utomhuspedagogiken, så som kottar, pinnar eller 

att följa en myra till en myrstack.  

 

Förskollärare 1 beskriver dessutom utomhuspedagogiken som allting som finns 

utanför förskolan och där vi är, att man blir ett med det samhället har att ge. 

Förskollärare 2 menar att det är en stor fråga i sig att definiera vad utomhus-

pedagogik är, men att det har mycket att göra med hur man som pedagog är 

närvarande och återkommer till det begreppet flera gånger under intervjun. Här 
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påpekade man även att barnen inte bara släpptes ut på gården och tänkte att de 

sköter sig själva, utan att de faktiskt valde bort ”pedagogskogen”, där 

pedagoger samlas i flock och samtalar med varandra, och istället väljer att vara 

tillsammans leka och upptäcka med barnen.  

 

Jag tycker att allting som finns utomhus är pedagogiskt och att du 

kan använda det som är tillgängligt till pedagogik och för vad 

Förskolans läroplan säger att vi ska göra. Som till exempel när jag 

sitter med barnen i sandlådan så är det bygg och konstruktion samt 

turtagning och samspel. (Förskollärare 3)   

 

Förskollärare 3 menar att man via utomhuspedagogiken jobbar mycket med 

kreativt skapande, med sin fantasi och med språk. Utomhusmiljön kan 

användas lika bra som inomhusmiljön, det gäller bara att man kan lyfta ut 

allting. Jag ser att förskollärare 4 är också inne på samma spår och menar att 

till exempel matematik, språk och andra ämnen även kan erbjudas till barnen 

vid utomhusvistelsen. Vår natur innehåller till exempel mycket matematik och 

erbjuder oändliga mängder med material som tillåter oss att utföra en god 

utomhuspedagogik.  

 

Som nämnt tidigare så fanns det ingen aktiv planering till hur utomhus-

pedagogiken skulle utföras bland någon av deltagarna, men ett scenario var där 

man delade på två parker i närheten av verksamheten med fyra andra förskolor 

och var därför tvungen att planera in förmiddagar under veckan där man gick 

på ett rullande schema för att inte krocka med varandra. Detta är en förskola 

utan gård, så därför menar förskolläraren att man måste planera in sig för besök 

i de närmsta parkerna. Både förskollärare 1 och 4 tar upp att man oftast går ut 

även om vädret är lite sämre och tillägger att det inte finns något dåligt väder 

utan bara dåliga kläder och att deras barngrupper älskar att leka med och i 

vatten. Förskollärare 3 berättar att de brukar följa årshjulet i planeringen och 

att man därefter bygger upp stationer på gården för barnen utefter den årstid 
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som råder. Vad jag kan urskilja ur informanternas svar så planerar de 

uteverksamheten, fast kanske inte på ett medvetet sätt.  

 

Något annat som flera av informanterna har gemensamt är också att man 

försöker ta sig bort från gården och parkerna för att upptäcka omvärlden genom 

promenader i närområdet, eller på lite längre utflykter som kräver 

transportmedel av något slag, dessa promenader och utflykter är ofta 

inplanerade. De menar också att barnens fria fantasi måste få ta plats i den 

planering som görs, men också att det är viktigt med en pedagogisk och tydlig 

ledarroll. Förskollärare 2 menar att den huvudsakliga uppgiften är att utgå ifrån 

barnens intresse för att få ett meningsfullt lärande utifrån förskolans 

strävansmål.  

 

Man gör olika projekt utifrån barnens intressen som för stunden är 

till exempel bokstäver, ja men då går vi ut och letar upp bokstäver 

eller om de nu intresserar sig för experiment – ja då tar vi oss en 

tur till Tekniska muséet. (Förskollärare 2) 

 

En ny dimension uppstår genom att man tar med sig inomhusmaterialet ut till 

gården eller annat nämnt alternativ och låter barnen upptäcka materialet på nytt. 

Det kan vara allt från att läsa böcker ute, att rita eller att se hur olika material 

byter funktion utomhus – till exempel hur man kan upptäcka snurrtratten efter 

regnet eller hur man kan plocka in de yttre materialen så som snö och is för att 

se hur det beter sig inomhus och på så sätt få in naturvetenskap i det 

pedagogiska arbetet.  

 

Vi håller på med bokstäver hela året och när vi till exempel 

arbetade med bokstaven A så tog vi oss ut och tittade på gatorna, 

alltså skyltar och allt som hade stora eller lilla A i sig. Det är ju ett 

sätt att arbeta ute också, genom att plocka ut verksamheten menar 

jag. (Förskollärare 1)  
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6.2 Hur upplever förskollärare att 

utomhuspedagogiken utformas beroende på 

tillgången av förskolegård?  

 
Jag tror ju att de här barnen som går här hos oss, de upplever så 

mycket mer än vad kanske andra barn gör som har en egen gård 

ansluten till förskolan. Våra barn får uppleva så mycket i och med 

att vi tar oss till så många olika platser och det är helt och hållet 

upp till oss vad vi väljer att göra med dagen. (Förskollärare 1)   

 

Gemensamt för alla fyra förskollärarna är att de alla är ute minst en gång om 

dagen. Antingen på förmiddagen eller eftermiddagen eller både och. 

Förskollärare 1 jobbar på en förskola utan gård och menar att man då måste ta 

sig ut på olika utflykter. Förskollärare 2 som även denna har jobbat på en 

förskola utan gård nämner att de tog sig ut på flera utflykter i veckan till olika 

parker för att utforska. Nu jobbar Förskollärare 2 på en förskola med en stor 

gård som förskollärare 3 och 4. Informanterna 2, 3 och 4 menar att det är lätt 

att de blir kvar på gården istället för att gå på olika utflykter. Förskollärare 1 

däremot ser inga problem med att de inte har en egen gård, utan ser det tvärtom 

som en möjlighet till ett helt annat lärande och menar att man får anpassa sig 

till miljön och lärandet till var man befinner sig. De använder olika parklekar i 

staden och har inga problem med att ta kollektivtrafiken på upptäcktsfärd. Att 

inte ha en egen förskolegård kan öppna upp för helt andra möjligheter till ett 

lärande än om man har en gård. De kommer ut i samhället, och man måste som 

förskollärare vara medforskande och ha fantasi och erfarenheter att dela med 

sig av.  

 

 

Så sen är leken där ute och vi har även aktiviteter som 

sångsamlingar och lite utforskande, lyfter på stenar och kollar 

naturen och årstidsskiftningarna, och i stort sett använder vi 

gården precis lika mycket ute som inne. (Förskollärare 3) 
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Förskollärare 2 tycker inte att deras gård används utifrån sin fulla potential. 

Genom att de har en så stor gård är det lätt att det blir bekvämt att låta barnen 

bara komma ut på gården. Han skulle vilja bygga upp stationer, vilket han 

menar att de ofta är bra på att erbjuda inomhus men inte lika bra på utomhus. 

Något som förskollärare 3 skulle vilja göra för att utnyttja gården ännu mer är 

att sätta in stora fönster i staketet för att se ut på gatan. Hon menar att det skulle 

förbättra utemiljön betydligt. Förskollärare 4 berättar att deras förskola ligger 

mitt i centrum där de ofta hör ambulanser och polissirener, så att titta och lyssna 

på det är spännande. De tittar även på bilar som kör förbi, stor bil, röd bil, de 

kan jämföra färger och storlekar. Både förskollärare 3 och 4 berättar att de 

använder sig av stationstänk på gården på olika sätt. Gemensamt för de tre 

förskollärarna med gård är att de menar att gården är som ett extra rum, 

utomhuspedagogiken sker hela tiden. 

 

 Förskollärare 2 poängterar att det är viktigt att pedagogerna är närvarande vid 

aktiviteter ute på gården, att man är där som ett stöd. De återkommer flera 

gånger under intervjuerna att utegården är som ett extra rum. Förskollärare 4 

berättar om sandlådan som en viktig del under deras utomhusvistelse, där sker 

mycket matematik menar hon, de häller upp och ut ur hinkar, de försöker lyfta 

upp tunga och lätta saker och jämför dessa. Hon berättar även att de har ett eget 

vindruvträd på gården, där barnen och pedagogerna kan äta frukten, men också 

följa vindruvorna från blomma tills att de på hösten blir till russin.  

 

En aktivitet vi gjorde på den andra förskolan var bokstavsjakt, då 

försökte vi hitta alla bokstäver i alfabetet tillsammans. Det hela 

slutade med att vi fastnade på bokstaven Q eller något, jag minns 

inte riktigt, och då fick vi tillslut gå in på en mataffär för att hitta 

ett paket quinoa (skratt!). (Förskollärare 2) 

 

Både förskollärare 1, som inte har tillgång till egen gård, och förskollärare 2, 

som tidigare hade en liten gård, berättar om att när de lämnar förskolan är det 

oftast när de jobbar i projekt. De har ett syfte med sina promenader eller 

utflykter. Förskollärare 1 berättar om att de, på sin förskola, arbetar med ett 
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projekt om hållbar utveckling. Då tog de med sig barngruppen och åkte till ett 

reningsverk, för att studera den verksamheten. De har även varit på Moderna 

museet där de sett en utställning med återvinningsmaterial. Detta tar de sedan 

med sig tillbaka till förskolan och jobbar vidare med. Förskollärare 2 nämner 

att de har jobbat mycket i projekt och då gått på besök på olika ställen, bland 

annat Tekniska museet och till Skansen på möbeltillverkningsverkstad. 

Förskollärare 3 och 4 berättar att de gör kortare promenader i sin närmiljö, till 

parker och till en utkiksplats, där de kan beskåda båtar, bilar och landskap. 

Förskollärare 3 menar att det är många av strävansmålen som uppfylls bara 

under en promenad med barnen. Det kan vara allt från matematik, då de räknar 

bilarna, tränar på lägesord till att samtala kring vad de ser längs vägen. 

Förskollärare 1 förklarar att det är viktigt att man som pedagog är 

medforskande och upptäcker tillsammans med barnen och verkligen har ett 

genuint intresse för att lära sig nya saker. Ett exempel hon ger är att de var på 

promenad i sin närmiljö, där de hittade en väggmålning med stjärntecken. Detta 

fångade barnen upp och ville utforska mer om sina födelsedagar och 

stjärntecken.   

 

Jag menar, okej du snubblar några gånger men efter ett tag har du 

ju lärt dig, hur gör jag för att lyfta benet för att kunna ta mig över 

stocken hur tar jag mig upp för den här lilla kullen? (Förskollärare 

3) 

 

Förskollärare 3 berättar att hon saknar att ha närhet till skogen. Hon menar att 

det sker ett helt annat lärande där då barnens lekar blir annorlunda, de hittar på 

andra lekar, samlar material och hon menar att det blir ett naturligt sätt till 

lärande. Hon berättar att där får man verkligen jobba över stockar och stenar 

och man får jobba mycket med kroppen. Hon menar att man får så mycket 

gratis lärande i skogen med träden och djuren. Att man till exempel kan följa 

en myra till myrstacken och så vidare. Hon fortsätter med att när de är ute så 

försvinner många av de konflikter som kan uppstå inomhus med många barn 

på samma yta. Hon menar även att de kan locka barnen på ett helt annat sätt 
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ute, om det kommer ett plan i luften kan man leka flygplan eller att kottarna 

kan bli små figurer och så vidare. Förskollärare 3 pratar om att utemiljön har 

ojämna ytor, där barnen får klättra upp för saker och att man inte ska hjälpa 

dem klättra eller lyfta upp dem utan de får testa och utforska själva. 

Förskollärare 4 säger att det inte behöver vara så komplicerat, om det springer 

förbi en ekorre, ja då kan de börja sjunga Ekorren satt i granen.  

 

Både förskollärare 2 och 3 säger att de gärna blir bekväma och stannar kvar på 

gården, men att de försöker att styra upp sin utomhuspedagogik även där på 

gården, inte bara när man lämnar den. De menar att, för att lämna gården är det 

viktigt med en trygg barngrupp och det är något som måste byggas upp. 

Förskollärare 4 försöker lämna gården minst en gång i veckan då hon arbetar 

med yngre barn, och detta trots att de har en stor gård att vistas på. Hon menar 

att barnen måste få byta miljö för att inte tröttna på gården. Hon fortsätter även 

med att det ibland kan vara problematiskt att lämna gården då de ibland har 

vikarier och ibland inte har möjligheterna.  Förskollärare 1, som inte har någon 

gård, påpekar flera gånger att de tar sig ut på äventyr nästan varje dag. Hon 

lägger även till att man måste såklart ha regler, men den fria fantasin måste få 

komma in i verksamheten och även den är väldigt viktig för barnen och att man 

måste låta den komma fram i barnens egna aktiviteter. Förskollärare 3 påpekar 

att leken hos barn som får vara ute i naturen och verkligen får se och känna på 

till exempel maskar och sniglar, än de som inte har närheten till det, hon tar 

upp ett exempel där några barn ropar att de har hittat en orm, när hon kommer 

dit ser hon att det är en mask. Hon menar att det är intressant att se vilken 

skillnad det är mellan de barn som går på förskola inne i staden än de som har 

nära till skog och natur. Hon säger dock att det som de får här i stan missar de 

i naturen och tvärtom, att det finns plus och minus med båda.  

 

Det är viktigt just det här med att det är ju ytterligare ett rum på 

förskolan, ta vara på det! (Förskollärare 2) 
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6.3 Sammanfattning 

Det man kan tyda utifrån resultatet av de fyra intervjuerna är att alla deltagare 

anser att de utövar en, för dem, godtycklig utomhuspedagogik på ett eller annat 

sätt. Samtliga påpekar att de inte planerar in utomhusvistelsen utan att det är 

något som sker spontant baserat på barnens inflytande men också med närva-

rande pedagoger som är starka i sin ledarroll.  

 

Gemensamt bland informanterna är också att allt som finns utomhus tillhör ut-

omhuspedagogiken. Det krävs ett gott syfte, erfarenheter, god kreativitet och 

oändlig mängd fantasi bland alla inblandade, förskollärarna och barnen, för att 

utomhuspedagogiken ska fungera och finnas till för alla. De menar att man ska 

bli ett med samhället och vad det har att erbjuda genom att inte se utevistelsen 

som ett hinder eller jobbigt moment, utan att man ska vara öppen för nya saker 

och att våga ta sig ifrån gården och parklekarna för att upptäcka nya platser och 

områden. Att barnen får upptäcka sin närmiljö och besöka olika museer eller 

andra verksamheter är något som gör lärandet meningsfullt.  

 

Något som man även kan utläsa av resultatet är att barnens intresse och förs-

kollärarnas förmåga att fånga upp det, är av stor betydelse för att barnen ska få 

ett lustfyllt och meningsfullt lärande. Deltagarna berättar att man måste foku-

sera på barnens intressen och arbeta utifrån det för att hitta ett gott syfte med 

det som de gör. Man kan även utläsa av resultatet att flera strävansmål i försko-

lans läroplan uppfylls vid flera tillfällen under utomhusleken och att det då 

krävs lyhörda pedagoger som kan lyfta fram de förmågor som barnen får träna 

på och blir erbjudna.  

 

Alla fyra förskollärare som jag pratat med är överens om att utemiljön är viktig. 

De menar att det är ett extra rum som man måste ta till vara på. De som hade 

en egen gård verkar ha stora visioner för hur de vill utveckla och förbättra sina 

gårdar. I resultatet framgår även att man faktiskt inte behöver en egen gård för 

att bedriva en god utomhuspedagogik. Tvärtom anser sig förskolläraren utan 

gård bedriva en bättre utomhuspedagogik än de som har gård, eller i alla fall 
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en annan sorts pedagogik. För att knyta ihop resultatet kan man se att förskol-

lärarna är överens om att man helt enkelt kan bli bättre på att utnyttja förskolans 

"uterum".  
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7. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt, diskuteras resultatet av studien, syfte och dess 

frågeställningar kopplat till teorival och tidigare forskning utifrån de didaktiska 

frågorna varför, vad och hur. Jag kommer även att diskutera mitt metodval samt 

som avslutning ges förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Varför är utevistelsen viktig för barns lärande? 

Dewey menade att när barn ges möjlighet att få växla mellan erfarenhet och 

reflektion, mellan iakttagelser och teoretiserande, och mellan handling och 

tanke så lär de sig som mest (Dahlgren, 2007). Hans teoretiska tankar står för 

att barn lär sig genom att praktiskt få delta och pröva sina idéer och tankar för 

att finna lösningar genom gemensam diskussion (Dewey, 2004). Gemensamt 

för alla deltagare i denna studie är att utomhuspedagogiken sker spontant och 

utefter barnens intressen, vilket jag tolkar som att pedagogerna tillåter barnen 

att konstruera sitt eget lärande. Att barnen får vara med och skapa sina egna 

lärprocesser är något som jag tror stärker deras självkänsla och som även 

Granberg (2007) skriver så skapar upplevelser också erfarenheter som blir till 

kunskap, hos såväl stora som små och jag tänker då att det därför gynnar barnen 

att få komma ut på förskolegården likväl som när de får komma bort ifrån den 

för att upptäcka nya miljöer.  

 

Dewey tar upp två begrepp: Learning by doing och Intelligent action. Som 

begreppet antyder så sker lärandet genom ett görande (Sundgren, 2011) och 

som förskollärare 3 sa så snubblar man några gånger innan man lär sig att gå 

och tar lärandet vidare därifrån. Det är med andra ord av stor vikt att låta barnen 

testa sig fram med stöd av en vuxen samt att ta tillvara på de tillfällen som ges 

till ett lek- och lustfyllt lärande. Intelligent action däremot syftar till att man 

ska leva som man lär men att ställa sig didaktiskt till det du gör. Det får mig att 

undra över varför samtliga pedagoger berättar att de inte har någon direkt 

planerad utomhuspedagogik? Hur arbetar de med utomhuspedagogiken? Här 



 

29 

 

tycker jag att man dock kan se att samtliga pedagoger har en bra grundtanke 

kring barns utomhusvistelse och att de arbetar aktivt med utomhuspedagogik, 

vilket flera av dem konstaterade under intervjuernas gång. Jag kan tänka mig 

att pedagogerna kanske har svårt att sätta fingret på vad utomhuspedagogik är, 

och att de efter att ha fått frågor under intervjuerna började tänka mer och mer 

på vad de egentligen gör ute på gården, och att de jobbar med 

utomhuspedagogik utan att tänka på det.  

 

Dewey beskriver att genom språkinstinkten kommer samspel, kommunikation, 

lekar och rörelser som väcker barns vilja att konstruera och en instinkt att 

tillverka något som i sin tur kommer att väcka viljan att undersöka och komma 

fram till samt se resultat. Det är viktigt att förskolan ser till att dessa instinkter 

tillgodoses inne som ute, vilket ökar barns möjligheter till lärande. Dewey 

menar att de här instinkterna är naturliga resurser som barn har och är en viktig 

del av deras lärande (Sundgren,2011). Genom utomhuspedagogiken kan man 

skapa bra förutsättningar samt erbjuda barnen att utveckla sina förmågor att 

undersöka, utforska och följa sina instinkter. Om barnens så kallade naturliga 

resurser får ligga som grund för deras utveckling, blir det goda förutsättningar 

för ett meningsfullt lärande. Szczepanski (2013) menar att en växelverkan 

mellan de båda miljöerna ska ske samt att inomhus- och utomhuspedagogik ska 

ske i ett samspel med varandra.  Dewey (2004) menar att det ska ske en 

växelverkan mellan teori och praktik, vilket han menar är att det man lär sig 

inne kan man utforska och praktisera utomhus. Detta gör att barnen får uppleva 

ett lärande genom alla sina sinnen vilket enligt Mårtensson, Lisberg Jensen, 

Söderström & Öhman (2011) och Yildirim och Özyilmaz (2017) är bra för 

barns inlärningsförmåga. I resultatet framgår det att förskollärarna menar att 

via utomhuspedagogiken jobbar man mycket med kreativt skapande, fantasin 

samt med språk och kommunikation. Förskollärarna 3 och 4, menar att de 

använder både inne- och utemiljöerna lika mycket och förskollärare 3 säger att 

det är bara att lyfta ut de material som finns inomhus. Genom att använda sig 

av material som finns inne, utomhus, erbjuds barnen att upptäcka dem på nytt. 

Det är likadant tvärtom, om man tar in material utifrån kommer barnen säkert 
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hitta nya sätt att använda sig av dem. När barnen får uppleva olika material, 

utvecklar de en djupare förståelse och känsla för dem, genom att de får uppleva 

dem med alla olika sinnen. Om barnen får möjlighet att smaka, lukta, lyssna 

och känna på de olika materialen, tillfredsställs barnens insikt att tillverka, 

utforska och se resultat och att få göra det om igen, prova på det flera gånger. 

Naturen och utomhusmiljön erbjuder oss flera olika material att arbeta med och 

hjälper oss att utföra en god utomhuspedagogik. 

 

7.1.2 Vad har förskolegården för betydelse för barns 

lärande? 

Barn spenderar mycket tid på förskolegården idag och många dagar finns det 

inte möjlighet att ta sig från gården. De spenderar en stor del av sin vakna tid 

där och just därför borde förskolegården få större betydelse för hur den ser ut 

och är utformad för den pedagogiska utomhusverksamheten (Grahn, 2007). 

Förskollärare 2 påpekar bland annat att de inte använder sin gård utifrån sin 

fulla potential. De har en stor gård som de är ute på flera gånger om dagen, 

men hur ska de kunna utnyttja den fullt ut? Ett sätt som jag kan tänka mig skulle 

kunna göra gården bättre är att prata med barnen, kanske kan man göra det till 

ett projekt? Detta var inget som pedagogerna påpekade, men som jag tror 

absolut skulle uppskattas av både barn och pedagoger. Att skapa ett syfte med 

vad som händer på gården tillsammans med ett råd där barnens tankar och 

åsikter får komma fram till exempel. Eftersom det i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) tydligt framgår att det är barnens intressen och behov som 

ska ligga till grund för deras miljö ska de få vara med och bestämma över den. 

De kan vara med och sätta gemensamma regler, fundera ut olika stationer, 

självklart tillsammans med pedagogerna. De måste få vara med och sätta sin 

prägel på gården, de spenderar ju så stor del av sin tid där så därför är det 

självklart att deras idéer ska komma att användas vid utformningen av en gård.  
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Resultatet visar att förskollärarna har stora visioner om hur de vill ha det, 

förskollärare 3 har tankar kring hur man ska förbättra gården för att få den mer 

tillgänglig för att en utomhus-pedagogisk verksamhet ska kunna erbjudas. Här 

tänker jag att det förmodligen har att göra med att pedagogerna inte har varken 

tid eller pengar till att rusta upp sina gårdar och att verkligen utnyttja dem till 

sin fulla potential. Jag vet av egen erfarenhet att man har så många tankar och 

idéer, men som inte kommer till verket då det finns så mycket annat som också 

behöver göras och då prioriteras gården bort. Det känns som att gården glöms 

bort trots att, enligt tidigare nämnd forskning, gården har en sån stor betydelse 

för barns utevistelse, inte bara i förskolan utan även utanför förskolan. 

Boverket (2016) menar även att om en gård har hög kvalitet, med grönska och 

välplanerade lekytor spenderar barn mer och mer tid utomhus. Detta stöds till 

viss del av mina resultat, dels för att en gård ska erbjuda barn möjlighet till lek 

och till lärande, och dels så lockas barnen ut på ett annat sätt. Men som 

framkommit i resultatet, menar förskollärare 1, att barnen i de verksamheter 

som inte har tillgång till gård är ute minst lika mycket som de andra deltagarna 

som har tillgång till gård. Jag tror att man får anstränga sig mer för att ta sig ut 

när man inte enkelt kan gå ut på en gård. Men att pedagoger som jobbar på det 

sättet, har såklart en egen rutin och som förskollärare 1 säger är det inga 

problem för dem utan gård, de får istället upptäcka andra parklekar osv. Om 

jag ser till mig själv så är det lätt att bli bekväm med att ha tillgång till en egen 

gård. Det är en annan trygghet att veta vad man har och att ha större möjlighet 

att ta med sig saker inifrån och ut för att utforska dem på nya sätt.  

 

En väl utformad förskolegård visar Statens folkhälsoinstitut (2009) ger många 

positiva effekter på barns hälsa. De får bland annat förbättrad motorik, 

inlärning, social kompetens samt förbättrad koncentrationsförmåga. De 

fortsätter även med att om barn vistas i bra utomhusmiljöer, minskar risken för 

sjukdom samt motverkar stress hos barnen. Barn som går på förskolor med 

stora gårdar och med naturinslag är mer fysiskt aktiva än de barn som går på 

en förskola med mindre gård utan naturinslag (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
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Här håller inte förskollärare 1 med, hon menar att tack vare att de inte har någon 

gård, kommer de ut på äventyr som hon kallar det. De får komma till olika delar 

av staden, och till skillnad från de som har en gård så kan de komma iväg till 

olika naturinslag runt om i staden. Jag tolkar det som att förskollärare 1 menar, 

till skillnad från tidigare nämnd rapport, att de barn som går på hennes förskola 

får uppleva annat som inte barnen på en förskola med gård får. Trots detta vill 

jag tro att eftersom de inte har en gård, bör barnen med stor gård i alla fall ha 

bättre förutsättningar till utomhuspedagogiska aktiviteter när de finns 

tillgängliga direkt utanför dörren. Förskollärare 1 pratar utifrån hennes 

erfarenheter och det skiljer sig såklart från de som har gård och jag tror mycket 

beror på hur och vilka ”äventyr” förskolor utan gård hittar på, beroende på vilka 

pedagoger man har.   

 

I förskolans läroplan uttrycks det att utomhusvistelsen ska erbjuda barn både 

fri lek och planerade aktiviteter på förskolegård och i naturmiljö (Skolverket, 

2016). Detta tycker jag är viktigt att det står med i läroplanen och att 

förskollärare 1 faktiskt erbjuder sin barngrupp detta, trots att de inte har någon 

egen gård. De som har gård måste kanske anstränga sig mer för att ta sig från 

gården, då de som sagt blir bekväma med att stanna på gården.  

 

7.1.3 Hur påverkar pedagogerna barns utevistelse? 

Det framgick i resultaten att det är av stor vikt att förskollärarna är närvarande 

och starka i sin ledarroll, vilket även Dewey (2004) förmedlar genom de 

gemensamma reflektionerna mellan barn och pedagoger. Genom att barnen 

skapar sina egna erfarenheter och intressen tror jag att det är viktigt att 

pedagogerna är närvarande och att de tar tillvara på de lärandetillfällen som 

ges. Det är vår uppgift att lyfta fram de olika förmågor som barnen får träna på 

i förskolan, och att hjälpa dem att sätta ord på vad det är för lärande som sker 

är extra viktigt, speciellt om vi jobbar med de allra minsta barnen som kan ha 

svårt att själva sätta ord på vad de gör. Det kan vara, vilket framgick i resultatet, 
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att när man sitter i sandlådan, benämna det barnen gör, till exempel att det är 

matematik när vi jämför varandras byggen eller mängden sand i våra hinkar. 

Det behöver inte vara mer komplicerat än så, utan bara att ge barnen begrepp 

att ta med sig, så kommer de att registrera och så småningom själva börjar 

använda sig av dem. 

 

Att vara utomhus bidrar ofta till många olika frågor och funderingar från barn 

av vad de iakttar. Det kan vara alla möjliga frågor om allt från djur och växter 

eller om andra saker som vem som bodde här förr i tiden. Genom de här 

upplevelserna och iakttagelserna får barnen en grundläggande kunskap om 

förhållanden och samband i tid och rum. Genom att pedagogerna uppmuntrar 

och ställer följdfrågor till barnen, blir de medforskare och kan tillsammans med 

barnen utmana, utforska och hitta svaren på deras frågor. Eftersom pedagogen 

har en djupare kunskap och erfarenhet ska de kunna hjälpa barnen i sitt 

kunskapssökande och tillsammans kunna samspela och utforska med barnen 

(Dahlgren, 2007). Gemensamt för alla deltagande förskollärare är att de alla 

pratar om hur viktig pedagogernas roll är i barnens lärande, att det behövs en 

stark pedagogisk ledarroll. Förskollärare 2 menar att ett meningsfullt lärande 

förutsätter att det finns närvarande pedagoger, och mina resultat indikerar att 

samtliga deltagare i studien är mycket medvetna om detta och är med barnen 

där det sker ett lärande.  

 

Genom att förskollärarna erbjuder barnen material och en utemiljö som 

intresserar och lockar dem till att utforska, undersöka och lära sig blir leken på 

gården ett meningsfyllt lärande. Dewey (2004) skriver att det är pedagogernas 

ansvar att erbjuda barnen tillgång till en ombytlig miljö som lockar dem till 

utforskande och lustfyllt lärande. Jag tror att vi som pedagoger behöver bli 

bättre på att ta med oss det tänk vi har kring innemiljön och ta med oss det ut 

och skapa bra utemiljöer. 
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Förskollärare 1 och 2 berättar att de som lyhörda pedagoger har tagit sin 

utomhuspedagogik till andra ställen än gården och parklekar, de berättar att 

olika museer och andra ställen besöks för att söka svar på barnens frågor. 

Förskollärare 2 ger ett exempel där barnen hade varit intresserade av hur 

möbler tillverkades, och istället för att bara låta det falla undan, tog 

pedagogerna saken i egna händer och tog med barnen till ett möbelsnickeri. 

Sundgren (2011) menar att enligt Dewey ska förskolan ha ett samarbete med 

olika företag i närområdet, vilket jag tycker framkommer i resultatet att flera 

av förskollärarna faktiskt har. Dewey menar även att pedagogerna ska ha barns 

intressen i fokus och det är pedagogernas ansvar att stimulera och fördjupa 

barnens kunskaper och deras utveckling. Exemplet ovan med möbelsnickaren 

tycker jag är ett bra exempel där pedagogerna lyssnar till barnen och tar till sig 

en expert på området.  Här kan jag ställa mig frågan, har verkligen 

förskollärarna alla svar? Jag tycker att det är ett bra exempel på hur man som 

pedagog blir en medforskare med barnen, att de tar vidare barns frågor och 

vågar säga till barnen att de faktiskt inte kan svaret men att de tillsammans kan 

ta reda på det. Jag tror även det är viktigt att visa barnen att man inte bara kan 

googla allting utan att man faktiskt kan ta till andra källor så som att gå till en 

snickare eller att man går till biblioteket för att slå upp i böcker efter svar.  

 

Fägerstam (2012) tar upp, som jag tidigare nämnt, svårigheter som kan 

uppkomma vid utomhuspedagogik och vad jag kan utläsa av mitt resultat så 

stämmer en del saker in. Ett exempel på det är pedagogernas bristande 

erfarenheter, jag tänker att man måste ha fakta för att kunna lära ut till barnen, 

något som kan bli fel är om pedagogerna har en annan uppfattning om något 

eller benämner fel ord, det är inte hela världen men det kan få konsekvenser för 

barns lärande. Det krävs en hel del tid och energi till att förbereda sig och 

fördjupa sig i det barnen är intresserade av. Ett exempel som stämmer in bra är 

när förskollärare 3 berättar om ett vindruvsträd de har på gården. Här förklaras 

att på sommaren fanns det massa vindruvor och att barnen sedan på hösten hade 

frågor kring vad som hände med vindruvorna. Då tolkar jag som att 
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förskollärare 3 berättade att det var russin, men jag fick en känsla av att 

kunskapen inte fanns där. Absolut fanns viljan och fantasin där men kanske inte 

den där medforskande pedagogen som vill ta reda på om det verkligen är russin 

som vindruvorna omvandlats till. Min erfarenhet av verksamheten är att barn 

lär sig som bäst när de har ett intresse för det de gör och att vi som pedagoger 

lägger ner vår tid och kunskap i det vi gör. Jag kan ibland sitta på min fritid och 

kolla upp saker som vi har pratat om med barnen på jobbet som jag själv blir 

intresserad av, och utforskar då på egen hand för att sedan ta med mig till 

barnen och dela mina erfarenheter med dem. Samspel och kommunikation med 

varandra är grundläggande egenskaper, enligt Dewey, för både barn och vuxna 

för att skapa goda möjligheter till ett meningsfullt lärande (Sundgren, 2011).   

 

7.2 Metoddiskussion 

Jag valde en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer som verktyg för att 

besvara frågeställningarna till denna studie. Bryman (2018) samt Johansson & 

Svedner (2010) menar att man med kvalitativa intervjuer kan få djupare svar 

från deltagaren genom till exempel god personkontakt och större 

tolkningsförmåga. Jag är nöjd med valet av metod, då jag fick fram reliabla 

svar för denna studie. Det kändes tryggt att använda mig av en intervjuguide 

då jag hela tiden hade något att falla tillbaka på samtidigt som jag hade friheten 

att utveckla frågorna under intervjuns gång. Om studien sträckte sig över en 

längre tid så hade det varit intressant att kombinera kvalitativa intervjuer med 

observationer. Detta för att jag då skulle få en visuell representation av studiens 

utfall.  

 

En svårighet som jag stötte på var att deltagarantalet blev något färre än vad 

jag tänkt från början. Tidsbristen hade en stor del i det hela men även att den 

ena förskolechefen jag tog kontakt med inte svarade och de förskollärare jag 

var i kontakt med inte hade möjlighet att delta. Jag hade förmodligen fått ett 

högre deltagarantal om jag till exempel valt att genomföra en kvantitativ enkät, 

men då hade jag inte fått de svar som jag sökte utifrån mina frågeställningar. 
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Som Bryman (2018) skriver att man med kvalitativa intervjuer som metod, vill 

att de som deltar ska berätta allt den har att säga om ämnet. Andra svårigheter 

med den valda metoden kan vara att man riskerar att inte få någon bra 

personkemi med deltagarna som därför inte svarar sanningsenligt (Bryman, 

2018). Jag ansåg att vi hade bra personkemi vid intervjuerna och att jag fick 

djupa och ingående svar, kanske för att vi har kommit i kontakt med varandra 

tidigare. Svaren deltagarna gav motsvarar mycket av det jag själv hade tagit 

upp om det var jag som blivit intervjuad, eftersom min arbetsplats har liknande 

utomhusmiljö som flera av deltagarna i denna studie.  

 

Bryman (2018) tar upp att valet av deltagare ska styras av studiens 

frågeställningar och deltagarna i denna studie var alla examinerade 

förskollärare och är därför högst relevanta för frågeställningarna som vill 

undersöka förskollärares syn på ett bestämt ämne. Om det hade funnits mer tid 

hade det varit intressant att få ett ännu bredare deltagarantal och kanske fått 

deltagare i andra delar av Sverige, i en småstad eller fler förskollärare utan gård 

för att man skulle kunna jämföra likheter och olikheter.  

 

Är glad att jag valde att spela in intervjuerna istället för att anteckna allt som 

sades och kunde fokusera på vad deltagaren sa istället för att behöva be dem 

upprepa om jag missat något. Jag upplevde också att deltagarna kände sig mer 

bekväma med detta tillvägagångssätt då personkemin blev starkare. När jag 

sedan skulle analysera den insamlade materialet så var det lätt att gå tillbaka 

för att vara säker på att jag inte missat något viktigt. Transkriberingen tog lång 

tid att genomföra, men jag hade planerat in tid för den direkt efter intervjuerna, 

så det var färskt i minnet för mig och jag fann inga direkta svårigheter i att 

transkribera. Är ändå tacksam över att jag med hjälp av ljudinspelningen kunde 

lyssna och tolka det som sades om och om igen för att sammanställa studiens 

resultat.  

 

Trots några svårigheter som jag stötte på under genomförandet av 

datainsamlingen är jag ändå nöjd med de resultat som framkom tack vare mitt 
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metodval av kvalitativ intervju. Tycker att jag har fått en bra insyn i hur 

förskollärare ser på utomhuspedagogiken.  

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning  

Efter att ha undersökt vad förskollärare har för syn och tankar kring 

utomhuspedagogiken skulle jag tycka det vore intressant att studera vidare på 

och se vad barnen har för tankar om sin utevistelse på förskolan. Det skulle 

man kunna göra med hjälp av intervjuer och observationer.   

 

Efter att ha intervjuat förskolläraren utan egen gård, skulle det vara intressant 

att intervjua, observera och jämföra fler förskolor som inte har en egen gård, 

för att se hur de arbetar och utnyttjar sin närmiljö och så vidare. Man skulle 

även kunna jämföra hur förskolegårdars utformning i små- och stora städer?   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej 

Mitt namn är Emma Sundin och jag studerar till förskollärare på 

Karlstad Universitet på distans. Jag jobbar inom förskolan nu 

och ska under hösten 2018 skriva mitt examensarbete. Syftet 

med mitt arbete är att studera förskollärares uppfattningar om 

hur de förhåller sig till utomhuspedagogiska aktiviteter i sin 

dagliga verksamhet. 

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer för att samla in data 

till mitt arbete och jag vill fråga om du vill hjälpa mig att svara 

på mina frågor. Intervjun sker, efter överenskommelse om tid, 

på din arbetsplats. Jag räknar med att intervjun kommer ta 

mellan 20–30 minuter så att det inte blir för stor belastning på 

din arbetstid.  

Det är självklart helt frivilligt att delta och du kan när som helst 

dra dig ur undersökningen om du önskar. Allt material som 

samlas in under intervjun är enbart till för mitt arbete och när 

jag är klar med arbetet kommer materialet att raderas. Både du 

och din arbetsplats kommer att vara anonyma och du kommer i 

arbetet att benämnas som Förskollärare 1, förskollärare 2 osv.  

Jag kommer att ställa frågorna muntligt och samtidigt skriva ner 

anteckningar men även ha ljudinspelning på. Att jag gör en 

ljudinspelning vill jag gärna ha ett samtycke på, så jag bifogar 

ett samtyckesbrev här.  

 

Tack på förhand 

Emma Sundin 

 

Telefon: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxx@xxxxx.xxx 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.xxx
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Bilaga 2 

Samtyckes brev 

 

Samtyckesbrev 

 Namn:  

Jag är informerad om vad syftet med undersökningen 

går ut på och vad som förväntas av båda parter. Jag 

vet om att det är frivilligt att delta och att jag får av-

bryta mitt deltagande när jag vill.  

Jag samtycker till att delta i intervju med ljudupptagning 

  

JA            

 

NEJ  

 

Underskrift: 

 Datum: 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

2. Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik utöver det som 

ingick i förskollärarutbildningen? 

Om ja, vilken? 

3. Vad är utomhuspedagogik för dig? 

4. Hur ser planeringen ut för er utevistelse? 

5. Har ni tillgång till egen gård?  

Om ja, hur använder ni er av den? 

Om nej, vad gör ni istället? 

6. Hur ofta lämnar ni gården? 

7. Vilka olika utomhusaktiviteter genomför ni utanför gården? 

 

 

 

 


