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Sammanfattning 
 
I denna rapport redovisas hur fyra förskollärare arbetar mot läroplanens mål utomhus, vad 

förskollärarna uppfattar som för- och nackdelar med att arbeta mot läroplanens mål utomhus, 

samt hur de uppfattar att de utnyttjar utomhusvistelsen för att arbeta mot läroplanens mål. 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lärande utomhus 

i en förskolekontext. För att få svar på syftet och frågeställningarna har vi använt kvalitativa 

intervjuer som metod. Förskollärarnas utsagor har vi analyserat utifrån pragmatismens 

filosofiska tradition, John Deweys tankar om lärande och undervisning, samt begreppen 

learning by doing och inquiry.  

 

Den tidigare forskningen som redovisas i denna rapport tar upp begreppet 

utomhuspedagogik, barns lärande och utveckling utomhus, pedagogers uppfattningar om 

undervisning utomhus samt hälsomässiga och sociala aspekter av utomhusvistelse. I flera av 

respondenternas uttalanden framkommer vikten av autenticitet i lärandet, vilket innebär 

konkreta upplevelser av fenomen i sin rätta miljö. En förklaring till varför detta är viktigt är 

att barnen får en verklighetsanknytning till ämnet så lärprocessen blir optimal. Även 

sinnenas och kroppsrörelsernas betydelse för lärande lyfts fram i förskollärarnas exempel på 

lärande och undervisning utomhus. Vidare lyfter förskollärarna vikten av att pedagoger i 

förskolan är närvarande i barns lek och utgår från barns intressen, frågor och funderingar när 

de arbetar mot läroplanens mål. Några av de fördelar förskollärarna uppfattar med att arbeta 

mot läroplanens mål utomhus är att miljön är innehållsrik, barnen utsätts för många 

sinnesintryck, lärandet blir konkret och det sociala samspelet främjas. En utmaning 

förskollärarna lyfter fram är att barnen lättare tappar koncentrationen på vad som är tänkt 

vid planerade aktiviteter utomhus. Förskollärarna är eniga om att det blir mycket fri lek när 

de är utomhus men de berättar att de har “läroplanen i ryggmärgen” och ofta arbetar mot 

läroplanens mål spontant i barns fria lek. Flera av förskollärarna önskar att de använt 

utomhusvistelsen i en större utsträckning än de gör i dag för att arbeta mot läroplanens mål.  

 

Nyckelord: 
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1. Inledning 

När vi valde område till vårt självständiga arbete kom vi tidigt fram till att vi ville fördjupa 

oss inom utomhuspedagogik. Vi var båda nyfikna på och intresserade av att lära oss mer 

inom området då vi upplevt att vi inte fått tillräckliga kunskaper under utbildningen. 

Läroplanens enligt oss något diffusa formulering kring utomhusvistelsen i förskolan, i 

kombination med våra egna erfarenheter av brist på pedagogisk verksamhet utomhus på 

många av de förskolor vi arbetat och haft VFU på, gjorde att vi ville fördjupa oss inom 

ämnet. Vår uppfattning av begreppet utomhuspedagogik går i enlighet med hur Nationellt 

Centrum för Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet definierar det. De definierar 

utomhuspedagogik som “ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” (NCU, 

2016). Olsson som utgår från samma definition av utomhuspedagogik skriver att platsen inte 

nämns i definitionen men att utomhuspedagogik handlar om att göra saker på riktigt i 

verkligheten, utomhus som inomhus, men genom förstahandsintryck via våra sinnen och inte 

genom att någon annan berättar sin version av verkligheten. Hon anser att ingen verklighet 

är verkligare än den som är utomhus där alla sinnen aktiveras, väder, vind och årstiderna 

förändrar verkligheten och ingen dag är den andra lik. I naturen finns en mångfald och där 

finns oavbrutet nya mysterier att utforska och lösa (2015, s. 15). Utomhusundervisning kan 

enligt Skolverket definieras som ett lärande baserat på erfarenheter i kontextbundna och 

verklighetsförankrade lärandemiljöer. Lärandet bör enligt Skolverket bland annat ske i det 

omgivande samhället, naturområden och i olika kulturella miljöer (Skolverket, 2016). 

 

I den tidigare kontakt vi haft med olika förskolor genom VFU och arbete har vi båda upplevt 

att utomhusvistelsen på många förskolor, förutom på förskolor med specifik utomhusprofil 

så som I Ur och Skur, mestadels består av fri lek, ofta utan aktiva och medutforskande 

pedagoger. När vi talar om pedagoger i vårt arbete menar vi förskollärare, barnskötare samt 

annan personal i förskolan med relevant utbildning. Vår uppfattning är att pedagogerna ofta 

går ut för att barnen kan springa av sig, det finns större ytor för lek, ljudnivån minskar och 

även för att de vet att barn mår bra av att vara utomhus eftersom de får frisk luft och rörelse. 

Däremot har vi fått intrycket av att utomhusvistelsen inte alltid används i tillräckligt stor 

utsträckning för att arbeta mot läroplanens mål, vilket vi ser som ett problem med tanke på 

att verksamheten enligt förskolans läroplan bör ge barnen möjlighet till både lek och andra 

aktiviteter i både naturmiljö och planerad miljö utomhus (LpFö98, 2016, s. 7). Självklart är 

det för oss viktigt att barnen får tid till fri lek utomhus, däremot tror vi att många förskolor 

missar att ta tillvara på de möjligheter som utomhusvistelsen kan erbjuda för att nå upp till 

läroplanens mål och riktlinjer. Pedagogerna på många förskolor vi besökt placerar sig ofta 

för att kunna överblicka alla barn på gården och det förekommer sällan några planerade 

aktiviteter enligt våra egna uppfattningar. Ofta har vi sett att pedagogerna står och samtalar 

med varandra medan barnen leker fritt, vilket gör att de missar många chanser till att arbeta 

mot läroplanens mål. Den pedagogiska verksamheten och läroplansarbetet är enligt våra 

uppfattningar ofta förlagt inomhus. Därför är vi nyfikna på att undersöka hur förskollärare 
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på olika förskolor, som inte har någon utomhusprofil så som I Ur och Skur eller liknande, 

tänker kring att arbeta mot läroplanens mål utomhus samt få en inblick i deras uppfattningar 

om och på vilka sätt de arbetar mot läroplanens mål utomhus. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lärande utomhus i en 

förskolekontext. Med ordet förskolekontext menar vi den miljö där pedagogerna i förskolan 

väljer att bedriva förskoleverksamhet, det kan exempelvis vara på förskolans gård, i skogen, 

på en äng eller i en park. För att få svar på syftet utgår vi från följande frågeställningar: 

 

 Hur arbetar pedagoger mot läroplanens mål utomhus? 

 Vad uppfattar pedagoger som för- och nackdelar med att arbeta mot läroplanens mål 

utomhus? 

 Hur uppfattar pedagoger att de utnyttjar utomhusvistelsen för att arbeta mot 

läroplanens mål? 

1.2 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen i detta arbete har under rubrikerna bakgrund, tidigare forskning, 

teoretiska utgångspunkter och metod skett utifrån olika författare. Josefin har utgått från 

referenserna: Ohlsson (2009), Ohlsson (2015), Olsson (2015), Säljö (2012), Szczepanski  & 

Dahlgren (2011), Dahlgren & Szczepanski (2004), Björklund (2016), Fägerstam (2012), 

Braun & Clarke (2006), NCU (2016), Skolverket (2015), Skolverket, (2016) och 

Skolvärlden (2012). Sabina har utgått från referenserna: Barr; Nettrup & Rosdahl (2011), 

Trost (2005), Vetenskapsrådet (2010), Sandell & Öhman (2013), Humberstone & Stan 

(2011), Szczepanski; Malmer; Nelson & Dahlgren (2006), Szczepanski (2008), Szczepanski 

(2013), Bell (2006), Szczepanski (2013), Brodin (2011) och Priest (1986). Vi har båda skrivit 

utifrån Grahn m.fl. (1997), Änggård (2014), LpFö98 (2016), Dewey (2004), Sundgren 

(2011) och Dahlgren & Szczepanski (1997). Ansvaret för intervjuerna fördelades genom att 

vi ansvarade för två intervjuer var, den som inte hade ansvar fanns med vid intervjun för att 

föra kortare anteckningar samt ställa eventuella följdfrågor. Vi transkriberade två intervjuer 

var men vi valde att analysera all data tillsammans utifrån Virgina Braun och Victoria 

Clarkes modell för tematisk textanalys. Sammanfattning, inledning, resultat, analys, 

diskussion och slutsats har vi skrivit tillsammans för att få ett bra flyt i texten. 
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2. Bakgrund  

2.1 Barns utomhusvistelse 

Enligt Ohlsson upptäcker och lär barn med alla sina sinnen. När de vistas utomhus och rör 

sig i naturen stimuleras deras förmåga att tolka sinnesintryck. De lär sig bedöma avstånd, 

lutning, nivå, färg och form. Genom att vistas i en genomtänkt miljö och utforska, upptäcka, 

reflektera och prata om vad som händer stimuleras barns lärande och utveckling både 

motoriskt, kognitivt, socialt, emotionellt och kreativt enligt författaren. I naturen är ingenting 

givet vilket stimulerar fantasi och kreativitet, naturen ger utmaningar för tanken vilket 

stimulerar barnen kognitivt, kuperad terräng inbjuder till rörelse och stimulerar motorisk 

utveckling, miljön utomhus stimulerar till nya sociala konstellationer (Ohlsson, 2009, s. 13-

15). Barr, Nettrup och Rosdahl menar att barns vistelse i naturmiljö ur ett genusperspektiv 

erbjuder en neutral miljö med material och aktiviteter för alla, gränsen för vad som anses 

flickigt respektive pojkigt suddas ut. Vidare menar de att utomhusmiljön till skillnad från 

inomhusmiljön erbjuder barn mer tid och rum för deras lek, att det där ges plats åt mer 

fartfyllda och högljudda lekar och de slipper de avbrott i leken som lätt kan uppstå inomhus. 

Utomhus finns mer plats och där finns naturmaterial i en större utsträckning än vad färdigt 

lekmaterial gör inomhus, vilket Barr, Nettrup och Rosdahl menar bidrar till att det utomhus 

uppstår färre konflikter. Det finns någonting för alla att leka med och alla får plats, vilket i 

sin tur tillsammans med att ljudnivån är lägre utomhus än inomhus genererar att barn och 

vuxna upplever mindre stress. Andra positiva hälsoeffekter av att barn vistas utomhus är 

enligt författarna att det bidrar till deras motoriska utveckling och deras fysiska uthållighet, 

samt att barnen håller sig friskare, vilket i sin tur har visat sig ha en positiv inverkan på barns 

koncentrationsförmåga (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011, s. 19-23). Szczepanski, Malmer, 

Nelson och Dahlgren påpekar att barn idag är allt för stillasittande och endast rör sig mellan 

hem, skola och affärer, de anser att barn behöver mer fysisk aktivitet för att må bra. Vidare 

menar de att människors välbefinnande har ett samband med glädjen och lusten till att lära. 

Då barn spenderar mycket tid i skolan eller förskolan är det enligt författarna av stor vikt att 

pedagogerna där använder sig av utomhusvistelse för att främja barns hälsa och lärande 

(2006, s. 92). 

2.2 Pedagogisk verksamhet utomhus 

Utomhusvistelse är en naturlig del i förskolans verksamhet, däremot är syftet med 

utomhusvistelsen inte alltid lika självklart (Björklund, 2016, s. 23). Ohlsson belyser att 

många pedagoger är utomhus med barnen för att de har lättare att komma igång med och få 

ett bra flow i leken, och mår bra av att vara utomhus, däremot menar han att många 

pedagoger inte tar vara på de möjligheter som finns gällande att använda utomhusvistelsen 

som ett verktyg för att nå upp till läroplanens mål och riktlinjer (2015, s. 11). Björklund 

lyfter i sin bok Uteverksamhetens möjligheter vilka möjligheter och syften utomhusvistelsen 

kan erbjuda. Hon anser att utomhusverksamheten kan spela en stor roll i barns lärande, som 
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är en stor del av förskolans uppdrag (2016, s. 23 och 25). I en artikel om utomhuspedagogik 

i tidningen Skolvärlden, där de bland annat intervjuat Anders Szczepanski som är 

universitetsadjunkt i utomhuspedagogik och enhetschef på Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet, kan man läsa några konkreta 

exempel på hur undervisning kan gå till utomhus. För att förklara vad en kvadratmeter är 

menar Szczepanski att man kan man bygga en kvadratmeter utomhus som barnen får krypa 

in i. Man kan leta efter geometriska former i naturen när man vill att barnen ska utveckla 

sina kunskaper inom geometri. Poängen med undervisning utomhus förklarar han är att den 

sker i en autentisk miljö och att lärandet är platsbaserat så barnen får större 

verklighetsanknytning till ämnet (Skolvärlden, 2012). Änggård lyfter att det är viktigt att 

reflektera över vilka aktiviteter som passar bra inomhus respektive utomhus. Hon framhäver 

vikten av en god balans mellan aktiviteter inomhus och utomhus (2014, s. 143).  

 

Förskolans läroplan är en förordning där verksamhetens värdegrund och uppdrag, samt mål 

och riktlinjer för arbetet beskrivs. Förordningen har utfärdats av regeringen och den ska 

följas av de verksamheter som omfattas av förordningen (Skolverket, 2015). Björklund lyfter 

att det finns stora möjligheter att öka förskolans måluppfyllelse med en bra 

utomhusverksamhet, hon tar upp många exempel ur förskolans läroplan som hon kopplar till 

utomhuspedagogiska aktiviteter och tillfällen för lärande. Barns möjligheter att lära menar 

hon ökar inom både naturkunskap och andra ämnen med hjälp av ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv. Utomhuspedagogik skapar enligt författaren även möjligheter för ett mer lustfyllt 

lärande vilket bidrar till att vi lär oss lättare och minns det vi lär oss bättre (2016, s. 31, 33 

och 37). Utgångspunkten för lärandet inom utomhuspedagogiken är den direkta upplevelsen 

vilket Dahlgren och Szczepanski hävdar öppnar upp för ett tematiskt lärande (1997, s. 50-

52). Enligt förskolans läroplan blir barns lärande mer mångsidigt och sammanhängande med 

ett temainriktat arbetssätt (Lpfö98, 2016, s. 7).  

 

Utifrån hur Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik definierar begreppet 

utomhuspedagogik (se rubrik 1.) finns det enligt Björklund många exempel ur förskolans 

läroplan som kräver att man går ut med barnen för att de ska kunna erfara och uppleva det 

de ska lära sig om med hjälp av kroppen och alla sinnen i autentiska situationer. Att utveckla 

förståelse och intresse för naturens kretslopp är ett exempel som hon menar att man måste 

gå ut i naturen för att skapa kunskap kring om man har ett utomhuspedagogiskt perspektiv 

på lärande. Lärandet måste grunda sig i riktiga erfarenheter vilket hon menar är svårt att få i 

en inomhusmiljö (2016, s. 31). NCU lyfter att utomhusmiljön som är en ständigt aktuell 

kunskapskälla är central för lärandet (2016). Barn ska enligt förskolans läroplan erbjudas 

både planerade aktiviteter och fri lek i såväl naturmiljö som i planerade miljöer utomhus 

(Lpfö98, 2016, s. 7). 

 

Änggård lyfter några invändningar mot utomhuspedagogik. Bland annat att barnen får sämre 

förutsättningar att utveckla sin finmotorik och arbeta med skapandeaktiviteter under 

vinterhalvåret om de är utomhus mycket. Detta på grund av att de har mycket kläder på sig 

och att utomhusvistelsen öppnar upp för mer grovmotoriska aktiviteter. Hon menar även att 

barn på förskolor där de spenderar stor del av dagen utomhus inte blir lika vana vid att 
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använda datorer och andra digitala medel som jämnåriga kamrater. Vidare har Änggård 

reflekterat över att leksaker och andra föremål kan vara till hjälp för små barn som ännu inte 

utvecklat sitt talspråk när de lär sig nya ord och begrepp. Hon menar att färdigt lekmaterial 

inte finns i samma utsträckning utomhus som inomhus, vilket Ängård menar kan påverka 

barns språkutveckling (2014, s. 143). 

2.3 Pedagogens roll och arbetssätt utomhus 

Pedagogens roll i ett utomhuspedagogiskt arbetssätt är enligt Ohlsson att agera, undersöka, 

uppleva och upptäcka tillsammans med barnen, samt stötta barnen och ställa stimulerande 

frågor som får dem att fundera och tänka utanför sina tidigare erfarenheter. Pedagogerna ska 

enligt författaren vara aktiva med barnen, ta vara på barns nyfikenhet och använda naturen 

som medel för att stimulera barns lärande och utveckling (2009, s. 13). Enligt förskolans 

läroplan ska verksamheten utgå från barns tidigare erfarenheter och intressen, och den ska 

präglas av ett lustfyllt lärande. Pedagogerna ska utgå från barns drivkraft och motivation att 

tillägna sig ny kunskap samt främja barnens intresse för att erövra nya kunskaper och 

färdigheter (LpFö98, 2016, s. 6 och 9). Att leka är enormt viktig för barn och som pedagog 

i förskolan kan man använda sig av leken för att stimulera barns lärande och utveckling 

(Ohlsson, 2015, s. 19). Det räcker inte att bara vara utomhus menar Ohlsson. För att höja 

kvaliteten på utomhusvistelsen lyfter han vikten av att pedagogerna är närvarande och 

delaktiga i barns lek för att på så sätt få möjlighet att upptäcka naturen tillsammans med 

barnen, undersöka det barnen upptäcker tillsammans med dem, agera aktivt samt reflektera 

över upptäckter tillsammans med barnen. Detta beskriver författaren som att pedagogen är 

medupptäckande, medundersökande, medagerande och medupplevande (2015, s. 23). 

 

Ohlsson lyfter många exempel på hur man kan arbeta mot olika läroplansmål utomhus. För 

att arbeta mot målområdet språk och kommunikation kan man exempelvis sitta under en 

gran och fantisera ihop en saga tillsammans med barnen med inslag och inspiration från 

naturen. För att arbeta mot målområdet matematik kan man ge barnen olika uppdrag som att 

hämta femton kottar och göra en orm av dem, leta efter en pinne som är lika lång som ormen, 

hitta en pinne och en sten som väger lika mycket, eller leta efter olika former i naturen. 

Möjligheterna är oändliga, det viktiga är att barnen tycker det man gör är intressant och 

spännande. Vidare lyfter författaren även exempel på hur man kan arbeta mot målområdena 

naturvetenskap, teknik, musik, skapande, drama, motorik och rörelse, samhällskultur, barns 

inflytande, normer och värden utomhus (2015, s. 28-57 & 141-145). 
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3. Tidigare forskning  

3.1 Utomhuspedagogik 

Szczepanski och Dahlgren lyfter i sin empiriska studie där de undersökt lärares uppfattningar 

av lärande och undervisning utomhus, att begreppet utomhuspedagogik är ett mångfacetterat 

begrepp med tydliga förbindelser till platsen för lärandet, sättet att lära, men även till hälsa 

och miljö. De framhäver vikten av autenticitet, som de beskriver som ”upplevelser av 

fenomen i sin rätta miljö – kroppen, materien, naturen blir direkta objekt för lärandet” (2011, 

s. 21). Dahlgren och Szczepanski påpekar tydliga samband mellan pragmatismen och 

utomhuspedagogik. De skriver att “en förening av känsla, handling och tanke utmärker 

utomhuspedagogikens starkt pragmatiska, handlingsorienterade bildningsperspektiv” (1997, 

s. 51). Dahlgren och Szczepanski menar att utgångspunkten för lärandet inom 

utomhuspedagogiken är den direkta upplevelsen. Utomhuspedagogikens 

upplevelsedimension lägger grunden till en mer aktiv och användbar kunskap, och den 

öppnar upp för ett tematiskt lärande (1997, s. 50-52). Enligt Szczepanski lär vi oss genom 

att uppleva med alla våra sinnen, vi behöver själva uppleva och göra för att ta till oss 

kunskap. Vidare benämner Szczepanski metaforen “att gripa för att begripa” vilket han 

menar är precis det som är utmärkande för utomhuspedagogiken (2013, s. 25). Enligt 

Dahlgren och Szczepanski blir utomhuspedagogik under utövande ett viktigt metodiskt 

redskap som kan levandegöra läroplanens mål och intentioner. Vidare hävdar de att 

utomhuspedagogik som metod ger barn möjlighet att förena begreppskunskap, teoretisk 

kunskap samt erfarenhets- och förtrogenhetskunskap. Barn ges möjlighet att i konkreta 

situationer uppleva, tolka och analysera processer och fenomen i inlärningsmiljöer med 

kvalitéer som inte kan skapas inomhus. Den grundläggande idén med utomhuspedagogik 

som metod är att skapa förutsättningar för konkreta upplevelser utomhus. En 

undervisningsmetod som ger barnen tydliga sinnesintryck menar de bidrar till en bättre 

minnesbehållning (1997, s. 23-25). Även Änggård hävdar i sin studie att det är lättare att ta 

till sig ny kunskap och minnas det man lär sig när flera sinnen kopplas in. Hon menar även 

att kroppens upplevelser är en del av lärandet och den fysiska upplevelsen gör minnet 

starkare (2014, s. 78). Enligt Brodin finns det en stark koppling mellan lärande och lek och 

mellan lärande och sinnesintryck från naturen. Utomhusvistelse bidrar till kreativ lek vilket 

i sin tur motiverar barn att utmana sig själva och pröva nya idéer. Eftersom små barn under 

utomhusvistelse lär genom att de utsätts för många sinnesintryck och får utforska naturen, 

är lek och lärande i utomhusmiljöer enligt författaren en viktig del i förskolans uppdrag 

(2011, s. 446-447).  

  

Brodin har i en vetenskaplig studie sett att utomhuspedagogik främst används som ett 

komplement till den pedagogik som sker inomhus och att utomhuspedagogik framför allt 

används med syfte att lära om sådant som finns i utomhusmiljön (Brodin, 2011, s. 447). 

Sandell och Öhman lyfter i sin vetenskapliga artikel att pedagoger kan använda 

utomhuspedagogik på två olika sätt. Det ena sättet innebär att pedagogen har ett specifikt 

syfte med själva utomhusvistelsen och utomhuspedagogiken, att det i förhand är bestämt vad 
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barnen ska lära. Det andra sättet innebär att pedagogen ser själva utomhusvistelsen och 

kontakten med naturen som syftet i sig, man planerar inte i förväg utan lärandet blir mer 

spontant (2013, s. 43). 

3.2 Barns lärande och utveckling utomhus 

Dahlgren och Szczepanski är övertygade om att alla kunskap- och färdighetsområden kan 

praktiseras i en utomhusmiljö, de menar att utomhusmiljön är en lärobok i alla ämnen. 

Vidare menar de att lärandet i utomhusmiljön leder till kunskaper som förenar praktiska och 

teoretiska erfarenheter, och den direkta upplevelsen av fenomenen i utomhusmiljön anses ha 

en stor pedagogisk betydelse för barns lärande (2004, s. 9, 12 och 13).  

 

I en studie av Fägerstam såg hon att ett användande av utomhuspedagogik i skolan 

förbättrade elevers språkutveckling, matematikkunskaper och intresse för matematik. En 

förklaring till detta är enligt författaren att undervisningen utomhus ökade elevernas 

motivation att lära då de var mer nyfikna, engagerade och positiva till 

undervisningssituationer utomhus. En annan förklaring var att eleverna fick visuella 

minnesbilder från platsen i naturen där de befann sig vid undervisningen, och därför hade 

lättare att minnas det de lärt sig. Lärandet fick även en ny dimension då det förkroppsligades 

vid undervisningssituationer utomhus i högre grad än inomhus där de oftast fick lära genom 

att läsa i böcker. Att de vistades i en naturmiljö och integrerade kroppen i lärandet menar 

författaren bidrog till minskad stress och ökad koncentration hos eleverna. I sin studie såg 

hon även att relationen mellan elever och lärare förbättras samt att elever som vanligtvis 

hade en låg profil blev mer aktiva utomhus, och framförallt såg hon tydliga fördelar för blyga 

elever kopplade till utomhuspedagogik i undervisningen. Detta förklarar hon med att den 

sociala hierarkin elever emellan och mellan lärare och elever minskade vid 

undervisningssituationer utomhus (2012, s. 57, 60, 62, 64). Grahn m.fl. har i en studie 

jämfört barns utveckling inom olika områden. De jämförde barn som vistades på en lantligt 

belägen förskolegård med grönytor, trädgård och skog där barnen vistades utomhus större 

delen av dagen med en förskola belägen i en storstad. Gården i storstaden var tillrättalagd 

med lekredskap med ett tydligt syfte. Författarna såg i sin studie att barnen på den lantligt 

belägna förskolegården visade sig ha lättare att koncentrera sig och utvecklades mer 

motoriskt än vad barnen vid förskolan belägen i stadsmiljö gjorde. De såg även att barnen 

på den lantligt belägna förskolegården hade bättre motoriska förmågor och lägre 

sjukfrånvaro än barnen på den andra förskolan (1997, s. 79-80, 84-86 och 95).  

 

Humberstone och Stan genomförde en studie där man lät barn besöka ett utomhuscenter som 

låg beläget på landsbygden, där barnen under några dagar fick delta i olika aktiviteter 

utomhus. De lyfter många fördelar med utomhusundervisning men menar att all 

undervisning utomhus inte automatiskt blir fördelaktig, utan att lärandet till stor del beror på 

hur läraren interagerar med barnen. Lärarens interaktion är lika viktig inomhus och utomhus 

enligt författarna (2011, s. 531-539). I en vetenskaplig artikel av Priest lyfter han att lärande 

i utomhusundervisning grundar sig i många olika aspekter. Bland annat på relationen mellan 
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personerna, hur de samarbetar, kommunicerar och litar på varandra, men även på sin relation 

till naturen och till sig själv, sina begränsningar och sina förmågor (1986, s. 14). 

3.3 Lärares uppfattningar om undervisning utomhus 

I en studie av Szczepanski och Dahlgren om lärares uppfattningar om lärande och 

undervisning utomhus har skälen för undervisning utomhus identifierats till ökad 

autenticitet, förstahandserfarenheter, utnyttjande av sinnesintryck samt ökad social 

gemenskap (2011, s. 42). I sin licentiatavhandling Handlingsburen kunskap skriver 

Szczepanski att lärare anser att man vid undervisning utomhus ger barnen möjlighet att se 

och uppleva det som barnen ska lära om och att det på så sätt blir en tydligare koppling 

mellan teori och praktik. Vissa av lärarna som Szczepanski intervjuat upplever att 

utomhusmiljön i jämförelse med inomhusmiljön skapar fler tillfällen att integrera flera olika 

sinnen i lärandet. Vidare framkom uppfattningar om att alla ämnen är möjliga att praktisera 

utomhus samt utomhusmiljöns hälsofrämjande aspekter som frisk luft och möjlighet till 

fysisk aktivitet. Det fanns även uppfattningar om en koppling mellan rörelse och lärande, att 

hjärnan genom fysisk aktivitet arbetar bättre och att man på så sätt lär sig bättre (2008, s. 

45). Utifrån lärares uppfattningar begränsas lärandet utomhus inte av väggarna i ett klassrum 

och lärande i exempelvis matematik kan förstärkas genom rörelse. Detta beskriver 

författarna sker genom att minnesspår skapas via det vestibulära sinnet, det taktila sinnet och 

det kinestetiska systemet (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 42). I en studie om platsens 

betydelse för lärande lyfter Szczepanski att det finns en uppfattning bland lärare att det vid 

utomhusvistelse finns en större frihet i hur man kan disponera sin tid i jämförelse med 

inomhus, vilket i sin tur leder till en minskad stress hos lärare (2013, s. 13-14). 

 

Sczcepanski lyfter i sin licentiatavhandling lärares uppfattningar gällande hinder och 

svårigheter med att bedriva undervisning utomhus. Bland annat lyfter han att ett hinder kan 

vara att elever och lärare inte har kläder efter väder samt att deras undervisningsmaterial är 

framtaget till att användas inomhus. Vidare menar han att en del av lärarna inte har 

tillräckligt med erfarenhet av att undervisa stora barngrupper utomhus samt att de inte har 

det intresse och den kunskap som behövs för att vilja bedriva undervisning utomhus. Andra 

hinder han lyfter är att barn kan ha svårt att förstå att det är ett undervisningstillfälle när det 

sker utomhus då barnen är mer vana vid att undervisning förekommer inomhus, 

utomhusvistelsen var enligt lärarna förknippade till korvgrillning och promenader. 

Säkerhetsaspekten var också någonting som betonades, det fanns en rädsla bland lärarna för 

att det ska ske någon olycka under utomhusvistelsen som de inte kan hantera (2008, s. 51, 

52 och 54). 

3.4 Utomhusvistelse ur ett hälsoperspektiv 

Szczepanski och Dahlgren lyfter fram de hälsomässiga aspekterna av utomhuspedagogik och 

menar att dagens samhälle behöver utomhuspedagogik för att få friska och välmående 

samhällsmedborgare (1997, s. 46-47). Brodin menar att vår hälsa och vårt välmående 
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påverkas positivt då vi får uppleva och komma i verklig kontakt med den utomhusmiljö som 

dagligen omger oss (Brodin, 2011, s. 447). Söderström m.fl. har studerat barns hälsa i 

relation till förskolors utomhusvistelse. De såg att barn som vistades mycket utomhus hade 

bättre hälsa och välmående, så som en hälsosam vikt och goda sömnvanor. Däremot fann de 

att de barn som vistades allra mest utomhus hade en högre kortisolhalt i saliven. Ju yngre 

barnen var desto högre var kortisolhalten. De menar dock att stressnivån inte var skadligt 

hög samt att stressen var fysisk och därmed inte nödvändigtvis skadlig för barnen. Stressen 

menar de kan bero på att det är ansträngande för små kroppar att vara utomhus många timmar 

i sträck, särskilt om det är kallt ute och barnen behöver mycket kläder på sig, men även 

eftersom barn är mer fysiskt aktiva när de är utomhus (2013, s. 86-90). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom utomhuspedagogik utgår från sinnliga erfarenheter i autentiska situationer, samt 

praktiska upplevelser där barnen får använda hela kroppen i sitt lärande, har vi analyserat 

vårt resultat utifrån pragmatismens filosofiska tradition och John Deweys tankar om 

undervisning, kunskap och lärande. De teoretiska begrepp vi använt i analys av resultat samt 

i diskussion är learning by doing och inquiry, vilka beskrivs nedan. 

4.1 Pragmatismen 

Enligt pragmatismens syn på kunskap är intressant och värdefull kunskap sådant som 

människor har användning av i sitt dagliga liv, den ska gå att koppla till människors konkreta 

erfarenheter och kunskap ska vara användbar för att kunna hantera de situationer och 

problem människor möter. Kunskapen ska ha ett värde för oss i vardagen, skolan ska inte 

dela upp kunskap i olika ämnen och skolan måste utgå från och knyta an till barns tidigare 

erfarenheter samt utveckla ny kunskap som är meningsfull för barnen för att de ska kunna 

klara sig i samhället. Pragmatismens syn på lärande innebär att utgå från barns erfarenheter 

samt att lärande ska ske genom problemlösning, detta går i enlighet med Deweys tankar om 

lärande (Säljö, s. 289-293), vilka beskrivs mer ingående nedan. 

4.2 John Dewey 

En av de mest inflytelserika personerna inom pragmatismens tradition är filosofen John 

Dewey (1859-1952) som var en forskare och författare med ett stort intresse för skola och 

pedagogik. Dewey myntade uttrycket learning by doing och han betonade vikten av att ta 

till sig ny kunskap genom sinnliga upplevelser och praktiska erfarenheter (Säljö, 2014, s. 

288-289). Brodin lyfter fram Deweys uttryck learning by doing som ett uttryck som 

beskriver utomhuspedagogikens tankar och arbetssätt (2011, s. 448). 

 

Undervisning ska enligt Dewey hänga ihop med och knyta an till sådant barn möter och 

upplever i sin vardag, barnen ska kunna få en fördjupad förståelse för omvärlden och få 

möjlighet att bygga vidare på sina tidigare erfarenheter. Det ska inte finnas någon klyfta 

mellan undervisningen i skolan och livet och samhället de möter utanför skolan, utan 

kunskap ska kunna sättas in i ett sammanhang förankrat till barns erfarenheter (Säljö, 2014, 

s. 291-292 och 294-295). Dewey var kritisk till att undervisning och lärande skulle ske i ett 

klassrum isolerat från det vanliga livet, han ansåg att undervisning skulle ske i elevens 

naturliga livsrum för att lärandet ska bli konkret för barnen. Det som skolan ska ge barn 

kunskap och förståelse för finns inte fysiskt närvarande i ett klassrum och det blir för abstrakt 

för barn att lära genom att läsa i läroböcker och undervisas i ett klassrum. Dewey lyfter i 

stället vikten av ett verkligt lärande utanför klassrummets väggar, han tar bland annat upp 

att landsbygden, parker och trädgårdar kan användas som rum för lärande. Dewey var kritiskt 
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mot skolans traditionella klassrumsundervisning där barnen sitter i sina bänkar och läraren 

undervisar längst fram i klassrummet, och där social samvaro inte ges tillräckligt stor plats. 

Han ansåg att undervisning ska präglas av kommunikation, socialt samspel och samarbete 

eftersom vi människor har ett behov av social samvaro (Sundgren, 2011, s. 105-110 och 

113). 

 

Dewey lyfter vikten av autenticitet för att vi ska kunna förstå innebörden i våra erfarenheter 

i den värld vi lever i. Lärare ska enligt Dewey även utgå från barns intressen i sin 

undervisning och på så sätt främja barns lärande och utveckling. Om inte undervisningen 

har en koppling till barns intressen blir kunskapen påtvingad och inte någonting som barnen 

själva har lust till att lära. Vidare ansåg han att barn måste få utforska, göra och testa sig 

fram för att lära, vilket är innebörden i hans uttryck learning by doing. Teori och praktik kan 

heller inte skiljas från varandra, de är båda lika viktiga och samspelar med varandra. Enligt 

Dewey måste barns lust till att lära underhållas och främjas för att de ska vilja fortsätta lära 

senare i livet. Undervisningen ska inte delas upp i olika ämnen utan lärare ska se till 

samhället och vad barnen behöver för att senare klara sig i livet (2004, s. 17, 19, 46, 188 och 

217).  

 

Språket var enligt Dewey ett av de främsta redskapen för lärande. Genom kommunikation 

med andra kan vi vidga våra erfarenheter bortom det vi själva varit med om och med språkets 

hjälp kan vi analysera och förstå världen. För att barn ska ta till sig ny kunskap var det enligt 

Dewey viktigt att det barnen ska lära och utveckla en förståelse för är sådant som berör dem 

på djupet. Barn ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att tänka, resonera och aktivt 

använda kunskap. Att utgå från principen som Dewey kallar inquiry är någonting som är 

grundläggande för lärande enligt honom själv. Att utgå från inquiry innebär att man utgår 

från en problemställning eller en undran som finns eller skapas bland barnen. Skälet till att 

detta är viktigt är att människor måste vara väl förtrogna med den process som kunskap 

utvecklas genom. Forskning och vetenskap arbetar genom inquiry och det är så ny kunskap 

produceras. När en fråga ställs utifrån en situation som för ett barn är oklar uppkommer en 

förutsättning för att lärande ska kunna ske genom inquiry. En oklarhet som uppstår kan redas 

ut genom att lärare och barn tillsammans tar reda på information och fakta som de sedan 

organiserar för att kunna få en klarhet i eller hitta en lösning på problemet, samt få en djupare 

förståelse för barnets fråga eller fundering. Poängen med att lärande sker genom inquiry är 

att vi människor alltid kommer hamna i situationer av detta slag, situationer där vi ställs inför 

ett problem eller en oklarhet som vi måste lösa. Enligt Dewey lär vi när vi aktivt konfronterar 

ett problem genom att exempelvis utföra systematiska experiment eller undersökningar. Det 

kan handla om att pröva vad som händer när man gör någonting, till exempel undersöka 

vilka föremål som flyter på vatten. Som pedagog är det viktigt att kunna möta barns frågor 

och funderingar samt integrera deras erfarenheter i undervisningen för att på så sätt fördjupa 

barns kunskaper (Säljö, 2014, s. 294-296). Dewey ansåg att den pågående processen till att 

tillägna sig kunskap är lika viktigt som själva kunskapen och målet i sig. Denna lärprocess 

ska vara lustfylld och barnen lär genom att vara aktiva, experimentera och observera sin 

omvärld. Pedagogens uppgift är att stötta och vägleda barnen i sitt lärande. Skolan ska 

organisera undervisning utifrån vad barnen är engagerade i, vad de möter i samhället samt 
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vilka tidigare erfarenheter de har. Denna kunskap leder till att barnen ges möjlighet att senare 

i livet kunna påverka sin omvärld (2004, s. 23 och 52). Förskolan ska enligt förskolans 

läroplan “lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (LpFö98, 2016, s. 6). 
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5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

För att samla in data till denna studie har vi använt kvalitativa intervjuer som metod. 

Metoden valdes då syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattningar gällande 

att arbeta mot läroplanens mål utomhus i en förskolekontext. Enligt Trost har kvalitativa 

intervjuer bland annat som syfte att få reda på hur den man intervjuar tycker eller tänker om 

någonting. Vid kvalitativa intervjuer används så lättförståeliga frågor som möjligt i syfte att 

få så omfattande och detaljerade svar som möjligt (2005, s. 7 och 23). Trost menar att 

intervjufrågor som ger möjlighet till öppna svar är ostrukturerade men då intervjun är 

fokuserad på ett visst ämne och koncentrerar sig på sådant som hör till ämnet är intervjun 

strukturerad (2005, s. 20). Bell lyfter att fördelar med att använda intervju som metod är att 

man då har möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt få utvecklade och rika svar samt att 

man, till skillnad från i en enkät, har möjlighet att läsa in kroppsspråk och tonläge i svaren 

(2006, s. 158). Vidare menar Trost att en kvalitativ intervju inte får blandas ihop med ett 

samtal. En intervju till skillnad från ett samtal har ett bestämt syfte och det är detta som 

behandlas under intervjun. Han menar dock att den intervjuade gärna ska uppleva intervjun 

som ett samtal men att intervjuaren ska ha klart för sig att det är en intervju som denne 

genomför och att den intervjuades åsikter och tankar är det som eftersträvas. Oavsett vad 

intervjuaren tycker och tänker om den intervjuades åsikter och tankar ska denne alltid sätta 

sig in i den intervjuades föreställningsvärld och perspektiv (2005, s. 34 & 36). Då det var 

just förskollärares egna uppfattningar vi ville få reda på i vår studie anser vi att kvalitativ 

intervju var den mest lämpade metoden för vårt arbete. 

5.2 Urval 

Valet att endast intervjua förskollärare som arbetar på förskolor utan någon utomhusprofil 

grundar sig i våra erfarenheter av att många sådana förskolor inte alltid utnyttjar 

utomhusvistelsen till att arbeta mot läroplanens mål. Utbildade förskollärare valdes då de i 

och med sin utbildning vanligtvis har bredare kunskaper kring läroplansarbete, forskning 

och teorier än övrig personal. Vid urval togs hänsyn till att studien skulle genomföras under 

en tidsbegränsad period. Därför är de förskollärare som har intervjuats personer vi tidigare 

haft kontakt med genom VFU eller på annat sätt. Detta val grundar sig i vår uppfattning om 

att det kan vara svårt och tidskrävande att få tag på förskollärare på annat vis. Vi tror att 

förskollärare som vi inte haft någon tidigare kontakt med inte tar sig tiden att ställa upp på 

intervjuer i samma utsträckning. Förskollärare har ofta ont om tid i sitt yrke och flera av de 

förskollärare vi intervjuat har ställt upp efter ordinarie arbetstid. Det tror vi inte att 

förskollärare vi inte haft någon tidigare kontakt med skulle gjort. De fyra förskollärarna vi 

intervjuat i vår studie är verksamma vid fyra olika förskolor i tre kommuner i Sverige. Varför 

förskollärarna kommer från tre olika kommuner har att göra med att de alla var personer vi 

tidigare haft kontakt med genom VFU eller på annat vis. Då studien skulle genomföras under 
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en tidsbegränsad period och då vi uppfattade att det kunde vara svårt och tidskrävande att få 

förskollärare som vi inte kände sedan tidigare att ställa upp på intervjuer så blev det denna 

spridning. Att intervjua förskollärare från olika förskolor tror vi påverkar vårt resultat på ett 

positivt sätt då olika förskolor arbetar på olika sätt. Att det blev tre olika kommuner tror vi 

inte påverkar resultatet i samma utsträckning då förskolors arbetssätt kan skilja sig mycket 

inom samma kommun, enligt våra uppfattningar. Vid vårt urval av förskolor har vi inte tagit 

någon hänsyn till förskolornas utomhusmiljö då vi tänker att utomhuspedagogik kan ske 

oavsett miljö, både på och utanför förskolans gård.  

5.3 Genomförande 

Till de kvalitativa intervjuerna utformades intervjufrågor (se rubrik 10.2) med syfte att få 

svar på studiens syfte och frågeställningar. Dessa intervjufrågor formulerades så enkelt som 

möjligt samt med möjlighet till öppna svar då det fanns en strävan efter så rika svar som 

möjligt. Denna studie är på så sätt strukturerad med ostrukturerade intervjufrågor. Vid 

kvalitativa intervjuer bör man som tidigare nämnt enligt Trost använda lättförståeliga frågor 

för att få så omfattande och detaljerade svar som möjligt (2005, s. 7). 

 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes vid separata tillfällen. De kvalitativa intervjuerna 

ägde rum på de olika förskolor där de intervjuade förskollärarna arbetar. Då intervjuerna 

skedde på deras arbetsplatser fick de själva välja vilket rum som passade bäst. Enligt Trost 

är det viktigt att den som blir intervjuad känner sig trygg i miljön där intervjun sker, att man 

undviker olika störningsmoment samt att det kan vara en god idé att presentera olika idéer 

för var man kan mötas men slutligen låta den som blir intervjuad välja var man ska hålla till 

(2005, s. 44-45). Med en tanke om att förskollärarna både skulle tycka att det var bekvämt 

men också tryggt om intervjuerna skedde på deras egna arbetsplatser föreslog och erbjöd vi 

oss att genomföra intervjuerna där vid någon tidpunkt som passade dem. De fick själva 

bestämma i vilket rum intervjun skulle genomföras. 

 

Vid intervjuerna användes diktafon i en mobiltelefon för att göra ljudupptagningar, detta för 

att sedan kunna gå tillbaka och lyssna på materialet samt göra en transkribering och få 

empirin i skrift. Valet av att göra ljudupptagning grundade sig även i att undvika att behöva 

anteckna under hela intervjuerna vilket skulle kunna medföra att fokus försvinner från 

respondentens svar. Enligt Trost är några av fördelarna med att spela in intervjuer att man 

kan lyssna på dem i efterhand, man slipper anteckna under intervjun och man kan fokusera 

på att lyssna och förstå respondentens svar. Däremot lyfter han att det är tidskrävande att 

lyssna igenom materialet och transkribera det efteråt, samt att man då inte ser den 

intervjuades kroppsspråk (2005, s. 54). Detta var något som togs i beaktande vid valet att 

spela in, men fördelarna vägde enligt oss tyngre än nackdelarna och transkribering av 

intervjuerna beräknades in i tidsschemat. Under intervjuerna fördes även vissa anteckningar 

ifall något specifikt och intressant kroppsspråk skulle inträffa. Trost menar att intervjuer 

helst ska genomföras av de som genomför studien eftersom man då vid analys av materialet 

kan minnas sådant som kroppsspråk, stämningar och sådant som går att utläsa mellan raderna 
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om man faktiskt är fysiskt närvarande (2005, s. 54). Båda författarna till detta arbete 

närvarade vid intervjuerna. Ansvaret för intervjuerna fördelades genom att vi ansvarade för 

två intervjuer var, den som inte hade ansvar fanns med vid intervjun för att föra kortare 

anteckningar samt ställa eventuella följdfrågor. Intervjuerna tog 25-30 minuter och vi fick 

utförliga svar på det vi undrade över. Vi ställde samtliga intervjufrågor till alla respondenter, 

vi upplevde att frågorna var utformade på ett sätt som fick respondenterna att berätta 

utförligt. De följdfrågor vi ställde utformades utifrån respondenternas individuella svar, de 

handlade bland annat om respondenternas tankar om sin roll under den fria leken samt om 

konkreta exempel på aktiviteter.  

5.4 Analysmetod 

Vid analys av den insamlade empirin har vi utgått från Virgina Braun och Victoria Clarkes 

modell för tematisk textanalys. Tematisk textanalys är enligt Braun och Clarke ett 

användbart och flexibelt redskap för att identifiera, analysera och sammanställa kvalitativ 

data som ger rika och detaljerade resultat. Metoden innefattar sex olika steg av analys. Det 

första steget innebär att man transkriberar all data för att få den i text om man har gjort 

intervjuer, samt att man bekantar sig med materialet genom att aktivt läsa igenom det flera 

gånger samtidigt som man letar efter möjliga mönster (2006, s. 78-79 och 87). Vid 

transkribering av vårt insamlade material använde vi hemsidan http://otranscribe.com/ där 

vi laddade upp ljudfilerna från de kvalitativa intervjuerna. På så sätt kunde vi spela upp 

ljudfilerna långsammare och transkribera på samma sida, vilket gjorde att transkriberingen 

gick snabbt och smidigt. Vi transkriberade två intervjuer var, därefter läste vi igenom 

materialet tillsammans för att bekanta oss med det. 

 

Steg två i Braun och Clarkes modell för tematisk textanalys innebär att man kodar det 

insamlade materialet. Koderna identifierar sådant som är intressant i relation till ämnet man 

skriver om. När man kodar sitt material kan man exempelvis använda sig av 

överstrykningspennor i olika färger samt av postit-lappar. I steg tre analyserar och sorterar 

man de koder man hittat och organiserar dem efter potentiella teman och eventuella 

underteman. Ett tema inbegriper någonting som är viktigt i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Steg fyra i modellen för tematisk textanalys innebär att man granskar de 

teman man hittat och de koder som sorterats in under dessa olika teman, man kontrollerar 

bland annat att varje tema har tillräckligt med data för att temat ska vara mättat samt att det 

finns ett mönster mellan koderna i varje tema. När man har en tillräckligt klar bild över vilka 

teman man har, hur dessa relaterar till varandra samt vad som är det huvudsakliga budskapet, 

kan man gå vidare till steg fem som handlar om att definiera och namnge sina teman. För att 

namnge ett tema analyserar man de koder som temat innefattar och identifierar essensen i 

varje tema. Namnen på de teman man har ska vara specifika och på ett tydligt sätt ge läsaren 

en förståelse för vad temat handlar om. Dessa teman analyserar man sedan i relation till 

studiens frågeställningar. Det sjätte och sista steget i modellen som är den slutgiltiga 

analysen av de teman man hittat innebär att man skriver sin rapport. Syftet är då att 

synliggöra budskapet i relation till studiens frågeställningar på ett sätt som övertygar läsaren 

http://otranscribe.com/
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om rapportens validitet. De sex olika stegen i denna modell är riktlinjer och de behöver inte 

följas i en exakt ordning utan man kan arbeta med de olika stegen parallellt, det är en 

pågående process som utvecklas under arbetets gång (2006, s. 82 och 86-93). 

 

De nyckelord och ordsammansättningar vi fick fram när vi kodade materialet i steg två strök 

vi under med olika färger och skrev ned på olika postit-lappar för att i steg tre sedan kunna 

hitta samband mellan koderna på lapparna och kategorisera dem i olika teman. Vi 

organiserade och grupperade postit-lapparna efter teman som vi fann relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Dessa teman identifierades och namngavs sedan efter essensen i 

nyckelorden och ordsammansättningarna, våra teman är samma som de rubriker vi har i 

resultatdelen. Namnen på dessa teman är: Pedagogens roll och arbetssätt utomhus, “Man 

kan arbeta med precis alla läroplansmålen ute”, Spontant läroplansarbete i barns fria lek, 

Fördelar med utomhusvistelse, Utmaningar och svårigheter utomhus, “Tyvärr är det ofta fri 

lek”, Förutsättningar för pedagogisk verksamhet utomhus samt Utvecklingsområden. Temat 

Fördelar med utomhusvistelse är uppdelat i tre olika underteman. Namnen på dessa 

underteman är: Sinnesupplevelser, Lärande i autentiska situationer, samt Övriga fördelar 

med utomhusvistelse. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bell handlar reliabilitet om en metods tillförlitlighet. Om en metods resultat blir 

detsamma även då den genomförs fler gånger har den en hög reliabilitet (2006, s. 117). Då 

denna studie handlar om förskollärares uppfattningar tror vi att resultat skulle se annorlunda 

ut om vi intervjuat helt andra förskollärare, eller samma förskollärare vid ett annat tillfälle.  

Intervjufrågorna i denna studie har utformats för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar, och intervjuerna har genomförts med förskollärare som alla har fått samma 

intervjufrågor och som har registrerats på samma sätt. Detta för att få en så hög reliabilitet 

som möjligt. Dock har olika följdfrågor ställts vid varje intervju vilket vi är medvetna om 

påverkar reliabiliteten.  

 

Validitet handlar enligt Bell om ifall de data man samlat in verkligen mäter det man har för 

avsikt att mäta och ger ett trovärdigt resultat (2006, s. 117 - 118). För att ge denna studie 

validitet har vi under intervjuerna ställt frågor som har att göra med studiens syfte och 

frågeställningar. Då vi endast intervjuat fyra stycken förskollärare kring deras uppfattningar 

gällande att arbeta mot läroplanens mål utomhus är vi medvetna om att vårt resultat inte är 

generaliserbart. Vi kan alltså inte dra några allmänna slutsatser av vårt resultat. 

5.6 Metodkritik 

Bell menar att det kan vara en utmaning att använda sig av intervju som metod då det är 

tidskrävande samt då man har en kortare tidsbegränsad period kan ha svårt att hinna med 

många intervjuer (2006, s. 158). Detta är någonting vi kan relatera till och som vi tagit i 

beaktande. Det tog lång tid att utforma intervjufrågor som inte kunde misstolkas på något 
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sätt samt att frågorna skulle utformas för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Det tog även tid att få tag på förskollärare som hade tid att ställa upp på intervju. Vi hade 

fyra intervjuer inbokade men två av dessa blev inställda på grund av tidsbrist och vi var 

därför tvungna att snabbt få tag på två nya förskollärare då vi ville göra minst fyra intervjuer. 

Vi är nöjda med våra fyra intervjuer och upplever att vi har fått tillräckligt med data för att 

kunna besvara syfte och frågeställningar. 

5.7 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Bland annat informationskravet som innebär att de som ska delta i studien 

informeras om vad studien har för syfte, hur den kommer att gå till och vad deras villkor och 

roll är i det hela. Det innebär vidare att man informerar om var uppsatsen kommer publiceras 

vid eventuell publicering, att deltagandet är frivilligt samt att den insamlade empirin endast 

kommer användas i forskningssyfte, vilket även är en del av nyttjandekravet (2010, s. 7 och 

14). Informationskravet har i denna studie uppfyllts genom att förskollärarna vi tog kontakt 

med fick ett informationsbrev där vi informerade om studiens syfte, vad vi ämnade att 

undersöka samt att det skulle ske genom en intervju med ljudinspelning. Det klargjordes 

också i brevet att svaren sedan skulle analyseras och sammanställas i en uppsats som en 

examinerande lärare och en grupp studenter vid Uppsala universitet kommer ta del av och 

granska, samt att uppsatsen senare kommer publiceras på DiVA portal. Förskollärarna 

informerades om att det var frivilligt att delta i studien och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan. Att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas faller in under det 

som Vetenskapsrådet benämner för samtyckeskravet. Man måste få samtycke och 

medgivande från de som ska delta och de som deltar har rätt att när som helst avbryta (2010, 

s. 9-10). Förskollärarna som beslöt sig för att delta i studien gav på så sätt också sitt 

medgivande. I informationsbrevet informerades förskollärarna om att deras uppgifter och 

insamlad data skulle behandlas med konfidentialitet vilket har att göra med 

konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter hanteras varsamt 

och att ingen deltagare ska kunna identifieras eller bli beskriven på ett identifierbart sätt 

(Vetenskapsrådet, 2010, s. 12). 
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6. Resultat 

Under denna rubrik presenteras och analyseras studiens resultat i relation till studiens 

frågeställningar. Rubrikerna i resultatavsnittet är samma som de teman som uppstod under 

genomläsning och analys av den insamlade empirin. Varje tema har vi analyserat utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt som är pragmatismens filosofiska tradition, John Deweys tankar om 

lärande och undervisning samt begreppen learning by doing och inquiry. Dessa beskrivs 

ingående under rubriken Teoretiska utgångspunkter (rubrik 4). I slutet av varje tema finns 

en sammanfattning. De fyra förskollärarna som intervjuats till studien presenteras i resultatet 

som Förskollärare 1, Förskollärare 2, Förskollärare 3 och Förskollärare 4. De har varit 

yrkesverksamma förskollärare i alltifrån två till trettiotre år och de berättar att de är utomhus 

med barnen allt ifrån 1-5 timmar om dagen beroende på årstid och ålder på barngruppen. Vi 

har intervjuat tre kvinnliga förskollärare och en manlig, med en ålder från 27 till 58 år. 

Intervjuerna handlade om förskollärarnas roll och arbetssätt utomhus och det framkom 

tankar om att man kan arbeta med alla läroplansmålen ute. De handlade även om att 

läroplansarbete kan ske spontant i barns fria lek, om olika fördelar och utmaningar med 

utomhusvistelse, olika förutsättningar för pedagogisk verksamhet utomhus samt olika 

utvecklingsområden. För att det ska bli tydligare för läsare att urskilja citaten från 

förskollärarna i den löpande texten har vi valt att göra citaten kursiverade. 

6.1 Pedagogens roll och arbetssätt utomhus 

Detta tema handlar om vad förskollärarna i vår studie anser viktigt i sin roll och i sitt 

arbetssätt för att kunna arbeta mot läroplanens mål utomhus i en förskolekontext, samt hur 

de arbetar. De arbetssätt de intervjuade förskollärarna talar om kopplat till utomhusvistelsen 

är att de som pedagoger är närvarande i mötet med barnen, de utmanar och lyssnar på barnen 

samt undersöker och tar tillvara på det barnen utforskar och intresserar sig för. Förskollärare 

2 berättar att “jag tänker att jag alltid är en medupptäckare” (Förskollärare 2). Förskollärare 

1 betonar vikten av att som pedagog vara medveten i det man gör, att man fortsätter arbeta 

med det barnen intresserar sig för och utvecklar det intresset för att barnen ska få möjlighet 

att lära och inhämta nya kunskaper: 

... här handlar det ju mer om att dels finnas med där barnen är och plocka upp det intresset som finns 

t.ex. småkryp, titta vidare, gå in på iPaden, se, hur ser de ut, finns det fler. Till exempel om barnen hittar 

spindlar, utveckla det och försöka gå vidare och se vad finns det mer för spindlar och hur många ben 

har dem. Jag vet vi hittade en, egentligen heter det ju inte sniglar utan det heter ju trädgårdssnäckor, det 

hittade vi med femåringarna på en lekplats och där gick vi vidare och tittade på vad det var för någonting 

som snäckorna lämnade efter sig för det blev ju sträck, och då upptäckte vi att det var slem och att just 

det här att utomhuspedagogik är att man går vidare och följer upp men också fångar upp barnens intresse 

utomhus. (Förskollärare 1) 

Detta arbetssätt kopplar vi till Deweys tankar om att barn behöver stöttas och vägledas, samt 

att undervisning behöver utgå från deras intresse för att de ska finna lust till att lära (2004). 

Förskollärare 1 berättar att om man är medveten i sitt förhållningssätt och närvarande med 
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barnen så upptäcker man mycket som man annars inte ser och som man kan arbeta vidare 

med för att komma in på läroplanens olika mål: 

Det handlar hela tiden om att vara medveten och att vara närvarande. Och är man det med barnen då 

upptäcker man så mycket som man inte ser annars. Vi har planteringslådor hos oss som vi fick i våras 

där vi planterade olika sorters grönsaker och det är något som vi har följt upp nu under hösten också 

[…] barnen kommer många gånger, och har gjort sen dess, och berättar för mig att nu har det kommit 

upp, nu är där rädisor nu ska vi skörda det. Det handlar ju lite om att skapa ett intresse och att sen vara 

beredd att följa upp det, och det handlar ju mycket dels om eget intresse men att lyssna till och se. Där 

får man ju in så otroligt mycket. (Förskollärare 1) 

Undervisning ska enligt Dewey knyta an till sådant barn möter och upplever i sin vardag, 

barnen ska kunna få en fördjupad förståelse för omvärlden och få möjlighet att bygga vidare 

på sina tidigare erfarenheter (Säljö, 2014). Förskollärare 4 lyfter vikten av att som pedagog 

finnas i närheten av barnen för att inte missa en viktig lärsituation utomhus: ”vi försöker 

verkligen att sprida oss där barnen är […] jag tycker att utevistelsen är så pass viktig och 

att det gäller att finnas där barnen finns” (Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 1 berättar att hon tidigare arbetat med förbestämda teman utifrån vad 

pedagogerna anser passar in i verksamheten bland annat utifrån årstid. I dag arbetar de på ett 

nytt sätt i förskolan där de utgår från barnens funderingar och intressen när de planerar 

teman, vilket hon tycker är både enklare och roligare: 

Det är viktigt att man finns närvarande och att man tar barnens undringar och funderingar och ser i det 

lilla också, att man inte gör det för stort. Det tycker jag att så har vi arbetat mycket tidigare, då såg man 

det alldeles för stort, man arbetade mycket mer i tema knutet till, till exempel vi arbetade tre veckor 

med småkryp. Intresset kanske inte fanns i barngruppen men det var ju den tiden på året då småkrypen 

vaknade till liv. Nu arbetar man på ett helt annat sätt och det är mycket mycket roligare och mycket 

mycket enklare. (Förskollärare 1) 

Vår analys utifrån detta arbetssätt är att förskolläraren ser barn som kompetenta individer 

som själva klarar av att söka kunskap, eftersom barnens intressen och funderingar tas på 

allvar av förskolläraren. Detta arbetssätt går enligt vår uppfattning i linje med Deweys 

begrepp inquiry (Säljö, 2014) eftersom de utgår från barnens undringar och funderingar när 

de planerar sin undervisning. Även Förskollärare 2 utgår från barnens intresse när hon 

planerar temaarbeten och undervisning. Hon betonar vikten av att lära sig om saker i dess 

rätta miljö, samt vikten av att som pedagog visa intresse och entusiasm för att barnen ska 

tycka att det är roligt. På så sätt ges barnen möjlighet att lära och utveckla ny kunskap: 

Vår undervisning är baserad på barnens intressen och nu är barnen intresserade av djur. Så förra veckan 

hade vi till exempel tema maskar, den dagen gick vi till exempel ut och letade efter maskar, hade tidigare 

pratat om vad dom äter och vart dom lever. Istället för att bara se dom i iPaden så kunde vi se dom på 

riktigt […] det är lättare att liksom lära sig om vissa saker ute för att det finns där […] jag hittar mycket 

glädje i att utforska tillsammans med barnen utomhus och jag tror att det smittar av sig på barnen och 

ser också hur dom utvecklas med det. (Förskollärare 2) 

Detta samstämmer med Deweys tankar kring vikten av att lärande för barn blir konkret och 

autentiskt samt att undervisning ska ske i en miljö där det barnen ska lära om finns 

(Sundgren, 2011). Vår analys utifrån detta är att förskollärare 2 resonemang går att applicera 

såväl utomhus som inomhus, just i hennes exempel var det maskar som undersöktes men i 

ett annat fall kan det vara något som naturligt finns inomhus och då är det inomhus som 

lärandet blir autentiskt. Förskollärare 4 lyfter vikten av att som pedagog visa intresse och 

glädje i att vistas utomhus. Han menar att pedagoger måste förstå vikten av 

utomhusvistelsens inverkan på barns lärande och utveckling.  
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Jag brinner ju för just utevistelsen och utomhuspedagogik så jag hoppas ju att ni också kommer göra 

det framöver. Det handlar ju mycket om just det här med förhållningssätt för man måste tycka att det är 

viktigt så man inte tänker att det viktiga, det gör vi inomhus, sen går vi bara ut för att få lite frisk luft. 

(Förskollärare 4) 

Detta synsätt pekar enligt oss på att förskolläraren ser barns lärande både utomhus och 

inomhus som viktigt, att utomhusmiljön inte endast är ett komplement till inomhusmiljön. 
 

Att utveckla barns erfarenheter genom reflektion och samtal är viktigt enligt Förskollärare 

1. Hon berättar att de ofta väljer att knyta ihop det lärande som sker utomhus genom 

reflektioner med barnen inomhus där de får berätta om vad de lärt sig: 

... det handlar ju fortfarande mycket om att fånga och att utmana, att leda vidare. Så som vi gjorde med 

de här trädgårdssnäckorna när vi gick vidare och tittade mer, gick in och tittade på iPaden och hittade 

mer information. […] Vi brukar alltid reflektera genom att lägga upp det på storbild så vi använder 

projektor så man kan gå vidare i arbetet, så jag skulle nästan vilja säga att arbetar man utomhus så kan 

man sen flytta in den verksamheten och knyta ihop, man knyter ihop det inomhus med reflektioner […] 
nu arbetar vi mycket med digitala verktyg, och då är tanken lite att barnen kanske ska få göra en film 

kring de här trädgårdssnäckorna, så dom har vi fotograferat och har liksom så man kan lägga in de i 

som antingen en rörlig film eller ett bildspel där barnen får berätta kring dem, så man kan hela tiden 

skapa sig nya vägar genom att använda sig av ett ämne så att säga, men sen utveckla det. (Förskollärare 

1) 

Enligt Deweys tankar är samtal och reflektion en viktig förutsättning för lärande (Säljö, 

2014). I citatet framkommer ett arbetssätt som väver samman lärande utomhus och inomhus, 

vår analys är att pedagoger inte behöver dela upp det lärande som sker. Ett lärande om 

trädgårdssnäckor behöver inte alltid ske utomhus men vi tänker att det första lärandetillfället 

om trädgårdssnäckor och annat som finns naturligt utomhus med fördel kan ske utomhus för 

att det ska bli konkret. Efter en konkret ingång till lärandeobjektet har barnen fått en 

erfarenhet som de kan fortsätta reflektera över och lära om även inomhus.  

 

Flera av förskollärarna nämner att de gärna arbetar i mindre grupper när de organiserar 

aktiviteter utomhus: “På min avdelning arbetar vi i små grupper i undervisningen och då 

har varje grupp en dag ute, en förmiddag ute där man jobbar med läroplanens mål” 

(Förskollärare 2). På så sätt kan de fördjupa sig i aktiviteten och få utrymme för dialog så 

barnens lärande och utveckling gynnas. För att det ska vara möjligt att hålla igång ett arbete 

i en mindre grupp är det enligt Förskollärare 1 viktigt att man har en bra organisation i 

arbetslaget och att man delar upp barnen mellan pedagogerna: 

... får man bara med sig sina kollegor i arbetet så kan man arbeta på ett väldigt målinriktat sätt tror jag, 

men det handlar mycket om att man delar upp det också så man känner att man kan ta en mindre grupp 

och bara vara med dem. Jag har haft lite diskussioner kring det här med fast och rörlig pedagog, där 

man i arbetslaget varje dag bestämmer att nu är det jag som är en fast pedagog, jag sitter och, har jag ett 

arbete kring någonting så får jag stanna kvar vid det, vill de andra barnen ha hjälp så får de gå till de 

andra pedagogerna som är rörliga. Så kan man ju arbeta för att kunna nå fram och fördjupa sig. 

(Förskollärare 1) 

 

Sammanfattning: 

Det förskollärarna i vår studie anser viktigt i sin roll och i sitt arbetssätt för att kunna arbeta 

mot läroplanens mål utomhus är att de är närvarande, att de utgår från barns intressen när de 

planerar aktiviteter och undervisning, samt att de tar tillvara på barns frågor och funderingar 

och utvecklar dem. De lyfter även att det är viktigt att upptäcka, samtala och reflektera 
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tillsammans med barnen, att arbeta i mindre grupper för att kunna föra djupare dialoger, samt 

att man som pedagog visar barnen att man själv trivs och tycker om att vara utomhus och 

har ett intresse för det man gör. Allt detta som förskollärarna tar upp angående roll och 

arbetssätt är sådant som vi tänker är lika viktigt inomhus och som inte endast utmärker 

lärande utomhus. De arbetssätt som framkommer går i linje med Deweys tankar och idéer 

som bland annat innebär att barn behöver stöttning, vägledning och undervisning som utgår 

från deras intresse. (2004). Även Deweys begrepp inquiry som innebär att utgå från en 

undran eller problemställning som finns hos barnen, vikten av kommunikation och reflektion 

(Säljö, 2014) samt att lärandet bör vara konkret för barnen (Sundgren, 2011), går i enlighet 

med de arbetssätt som finns bland förskollärarna i denna studie.  

6.2 “Man kan arbeta med precis alla läroplansmålen ute” 

Då en av studiens frågeställningar handlar om hur pedagoger arbetar mot läroplanens mål 

utomhus redovisas här några av de intervjuade förskollärarnas exempel på vilka 

läroplansområden de arbetar med utomhus samt hur. I alla de exempel på aktiviteter som 

förskollärarna beskriver kring hur de arbetar med de olika läroplansområdena går teori och 

praktik hand i hand. Det är aktiviteter där barnen praktiskt får göra någonting som ger dem 

teoretiska kunskaper. Exempelvis då barnen gör geometriska former med pinnar, barnen gör 

någonting praktiskt och får samtidigt in teori genom att de lär sig om geometriska former. 

Dewey ansåg att teori och praktik samverkar med varandra och på så sätt heller inte kan 

skiljas åt (2004). Flera av förskollärarna i studien lyfter att barn lär och utvecklas genom att 

aktivt se och göra olika saker, barnen som förskollärarna arbetar med får alltid praktiskt göra 

någonting istället för att endast passivt ta emot kunskap, vilket går i enlighet med 

pragmatismens och Deweys syn på lärande (Säljö, 2014). Dewey ansåg att man lär sig 

genom att göra, vilket framkommer i begreppet learning by doing (2004). Exemplet kring 

geometriska former med pinnar samt många andra exempel som beskrivs av förskollärarna 

kan enligt vår uppfattning lika gärna genomföras inomhus. Utifrån vår intervjufråga gällande 

om förskollärarna ser någon skillnad i barns lärande utomhus och inomhus framkom inga 

större skillnader. Förskollärare 1 svarade på frågan enligt följande: ”Nej det skulle jag inte 

vilja påstå, ehh, faktiskt inte, utan det handlar ju fortfarande mycket om att fånga och att 

utmana, att leda vidare”. Trots att många respondenter svarade nej på just denna fråga 

framkom en del skillnader gällande barns lärande utomhus och inomhus i andra 

intervjufrågor. Bland annat framkom att kroppsrörelse och fler sinnen aktiverades i lärandet 

utomhus, samt att lärandet i vissa situationer blir mer konkret utomhus.  

 

Om man som pedagog är medveten i sitt förhållningssätt, ser möjligheter och tar tillvara på 

det barnen gör och intresserar sig för kan man enligt samtliga respondenter arbeta mot alla 

läroplanens mål utomhus, både i den fria leken och i planerade aktiviteter. “Jag har alltid 

sagt att allt vi kan göra inne kan vi egentligen göra ute” (Förskollärare 4). Förskollärare 1 

betonar vikten av att som pedagog vara medveten i det man gör: “det handlar helt och hållet 

om den medvetenheten som man själv har med sig, man kan arbeta precis med alla 

läroplansmålen ute” (Förskollärare 1). Förskollärare 2 nämner att hon alltid har läroplanens 
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mål i åtanke: “... sen tycker jag att jag alltid har läroplanen i åtanke i alla situationer typ 

när vi går på våra promenader så tänker jag till exempel på att benämna matematiska 

begrepp och lägesord […] som sagt så sitter läroplanen i ryggmärgen” (Förskollärare 2). 

Förskollärare 2 använder här språket på ett medvetet sätt. Dewey menade att språket är ett 

av de främsta redskapen för lärande (Säljö, 2014). Även förskollärare 1 har alltid läroplanen 

i åtanke och menar att om man bara ser möjligheterna i det barnen gör och intresserar sig för 

kan man få in väldigt mycket: 

Läroplansmålen har man ju hela tiden med sig men det handlar ju mycket om att se dem också och det 

gör man ju genom att vara närvarande med barnen […] det är viktigt att man fångar upp barnens intresse 

och att man är närvarande så man kan utveckla det och se möjligheterna och gå vidare […] det handlar 

ju egentligen också mycket om att se möjligheterna med det här med lika olika, olika storlekar, olika 

mönster, olika färger, sånna saker. (Förskollärare 1) 

 

De målområden som till största del berörs av förskollärarna i denna studie är matematik, 

naturkunskap, motorik och rörelse. “... sen blir det mycket mer rörelseaktiviteter ute också 

än inne” (Förskollärare 4). Utomhus blir det ofta ett utforskande arbetssätt: 

Naturkunskapen kommer ju naturligt ute, man kan, jag har till exempel lagt ut frukt i ett speciellt hörn 

av gården och så ser man vad som händer med den. Ehm, och rörelse och hälsa kommer ju också 

naturligt ute. Barnen rör sig mer ute och har större ytor, jag tycker att de utforskar mer motoriskt och 

fysiskt ute, då kan man ju använda sig av naturen […] klättra, hoppa, balansera, känna. Matte det finns 

ju överallt, mycket i språket man använder med barnen. Sandlådan är ju ett exempel på matematik, 

volym, hur många sandkakor man har gjort. Mycket tänker jag sker ju i det fria, en planerad aktivitet 

har man kanske i en kvart tjugo minuter eller om man lyckas fånga dom längre. (Förskollärare 2) 

Det går i linje med Deweys tankar om att barn tar till sig ny kunskap genom upplevelser och 

praktiska erfarenheter i konkreta situationer (Säljö, 2014; Sundgren, 2011). Vi tänker att 

barnen får större möjligheter att använda hela kroppen i lärandet utomhus och att de kan 

utforska på ett annat sätt än inomhus. Förskollärare 4 lyfter vikten av att utgå från den plats 

där det är mest effektivt att ta till sig en viss kunskap eller lära om ett visst fenomen: 

För i stort sett allt vi kan göra inne kan vi göra ute och tvärt om också, det vi kan göra ute kan vi göra 

inne, men vi ska ju hela tiden välja, både platsen och materialet efter vad som är effektivast. Det är 

effektivare att utveckla balans och liknande när du kan utsätta dig för obalans. Jag kan ju göra en 

hinderbana inne men barnen utmanar ju sig direkt med en naturlig hinderbana bara jag går till skogen 

med dem och då hinner ju dom upptäcka och hitta egna saker. (Förskollärare 4)  

 

Förskollärare 3 berättar att de arbetar mycket med matematik utomhus men att så fort det är 

matematik så blir det även språkutvecklande eftersom pedagogerna sätter ord på vad de gör. 

Hon tycker även att de arbetar mycket med naturkunskap, samarbetsförmåga och socialt 

samspel när de är utomhus. Under intervjun visade hon bilder på vad de hade gjort vid 

tidigare tillfällen i skogen: 

... och de letar efter mönster, här har hon gjort en rektangel utav pinnar, en kvadrat, cirkel av kottar, och 

så tyckte de att den stenen såg ut som en triangel. Längd, här tog de pinnar och la ut och så la sig alla 

barnen bredvid. Och sen, fortsätt göra likadant mönster, pinne, kotte, pinne, kotte. […] När det är 

matematik blir det ju språk också. Det blir ju också rörelse och motorik, och samarbetsförmåga, att man 

hjälps åt, socialt samspel också. Så då får man in det här med natur, då kommer det här utforska, 

undersöka, få förståelse för naturens olika kretslopp, så det har vi gjort […] samarbetsövningar, ehh, 

kojbygge och då jämför vi stor och liten där får man in matematiken, att till en koja behövs det stora 

pinnar, långa, korta, och sen ja man får in pedagogiken väldigt mycket där. (Förskollärare 3) 
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Även förskollärare 4 arbetar mycket med matematik utomhus och menar att språket 

automatiskt kommer in då också. Han berättar att de har gett barnen olika matematikuppdrag 

utomhus: “det kan vara att man får ett uppdrag som hitta en liten sten och en mindre gren 

eller någonting och då gäller det ju att ha den här storleksuppfattningen och liknande” 

(Förskollärare 4). För att kunna klara av matematikuppdragen är språket viktigt enligt 

Förskollärare 4 eftersom barnen måste kunna förstå olika begrepp. Även detta kopplar vi till 

Deweys tankar om att språket är ett av de viktigaste redskapen för lärande (Säljö, 2014). 

Vidare berättar Förskollärare 4 att de arbetat med kemi utomhus: 

... sen har vi lite andra planerade aktiviteter som de äldsta nu de håller på att arbeta mycket med jordens 

skapelse och de har snöat in på vulkaner just nu så då blir det ju mycket vulkaner i sandlådan och sånna 

grejer så man får mer praktiska arbetssätt där, man kan bygga upp och sånna grejer. (Förskollärare 4) 

Här har förskolläraren utgått från barnens intresse och funderingar kring vulkaner, vilket 

samstämmer med Deweys begrepp inquiry som innebär att det som är grundläggande för att 

vi ska lära är att man utgår från en undran eller problemställning som finns hos barnen, som 

man sedan aktivt konfronterar (Säljö, 2014).  

 

Förskollärare 1 lyfter att de även arbetar med skapande verksamhet utomhus: 

Jag vet att vi gjorde mandalas med naturföremål och det kan man ju göra på ett helt annat sätt. Det 

började inomhus […] sen så hamnade vi utomhus och då blev det att de gjorde det med naturmaterial 

och sen hade vi, plockade vi fram gatkritorna och rockringar och så ritade de av rockringarna och så 

gjorde de mandalas inuti rockringarna. Det var riktigt häftigt att se hur det utvecklades. […] Men det 

handlar ju hela tiden om att man som pedagog är med och ser de här växlingarna och kan dels då erbjuda 

materialet som behövs och finnas med och dokumentera och sen reflekterar vi ju alltid med barnen 

efteråt hur det ser ut och hur man kan gå vidare i den pedagogiska dokumentationen. (Förskollärare 1) 

Vidare berättar hon att de kommer arbeta vidare med matematik utifrån intresset barnens 

visat i att göra mandalas: 

Vi är lite inne på mönster och i och med det här med mandalas så kommer vi att utveckla det och där 

kommer vi att använda oss av naturen med och vad som finns i naturen, att göra mönster, att komma in 

lite på algebra, ha matematik utomhus och där kommer man ju också in på storlekar, lika olika, och att 

bygga vidare på olika sätt och att se former så att, att se på olika sätt med olika material, i sandlådan till 

exempel med sandformar, man bygger upp och sen får barnen fortsätta. (Förskollärare 1) 

Även här kan man se en koppling till Deweys tankar om att utgå från barnens intresse (Säljö, 

2014). Förskollärare 1 berättar att de har en skogsdunge utanför förskolan dit de gärna går 

för att arbeta med naturkunskap på olika sätt. Det går i enlighet med Deweys tankar om att 

undervisa i en miljö där lärandet blir konkret (Sundgren, 2011). Förskollärare 1 nämner att 

de brukar gå på utflykter och ta med sig lunchen. På så sätt menar hon att barnen tränas i att 

ta ansvar, bli självständiga och hjälpa varandra: “... i veckan ska vi gå dit och vi ska äta vår 

lunch ute och då blir det ju också en upplevelser i sig när man flyttar ut måltider. Det här 

med att träna självständighet och hjälpa varandra och sånna saker också. Så där får man 

också in en del” (Förskollärare 1). 

 

Förskollärare 4 berättar att de går till skogen en gång i veckan med varje barngrupp, med de 

yngsta barnen arbetar de med tema djur utifrån barnens intressen och de har gett barnen i 

uppdrag att hitta olika djur i skogen som de placerat ut i förväg. Här arbetar de mycket med 

bland annat språkutveckling: 
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... då har vi satt ut små gosedjur längst en stig som baren följer så min uppgift i dag var att gå och sätta 

ut de här djuren innan och sen när de hittar djuren, för vi säger det att Babba i Babblarna har tappat bort 

sina kompisar och vi måste hitta dem, “jaa” säger alla barnen och så iväg och leta, vi har en liten slinga 

som vi brukar gå och när de kommer till ett djur då stannar dom upp och så har vi en sång eller en ramsa 

till, så då blir det ju mycket språkträning också, så där framförallt språk och motorikträning. Där är det 

mycket att prata, sjunga och stötta om de behöver, både fysiskt och sen just det här titta ´vart ska vi nu´, 

kunna titta framåt. (Förskollärare 4) 

Det går i linje med Deweys begrepp learning by doing och hans tankar om att utgå från barns 

intressen och erfarenheter (2004). Vidare berättar förskollärare 4 att barnen får möjlighet att 

upptäcka sin omvärld samt att se likheter och samband när de vistas utomhus: 

... ja just det här att se och upptäcka sin omvärld, att se samband och likheter, jag menar just det här att 

se samband det kan ju vara vad som helst, till exempel att sitta och måla här inne. Jag har en tvååring 

just nu som just när vi höll på med färger sa “fröken, titta, lika lika lika!” och jag menar det är ju att se 

samband, men att gå ut i skogen och se löven och se att titta här har vi också lika och att se att på våren 

växer dom och på vintern vissnar dom... (Förskollärare 4). 

Att se samband är någonting förskollärare 4 menar kan ske både inomhus och utomhus men 

han la en extra betoning på de samband som går att upptäcka utomhus och att just dessa 

samband om naturen är svårare att se och ta till sig inomhus. Detta resonemang kopplar vi 

till Dewey som lyfter vikten av ett verkligt lärande utanför klassrummets väggar, han var 

kritisk till att lärandet skulle ske i ett klassrum isolerat från det vanliga livet då han ansåg att 

undervisning skulle ske i elevens naturliga livsrum för att lärandet ska bli konkret för barnen 

(Sundgren, 2011). Även om ingen traditionell klassrumsundervisning ska förekomma i 

svensk förskola tänker vi att vissa saker blir mer konkreta att lära om utanför förskolans 

väggar, men att vissa saker kan passa bättre att lära om inomhus.  

 

Sammanfattning: 

De mål förskollärarna i studien berättar att de arbetar mot utomhus är naturkunskap, 

matematik, rörelse, motorisk utveckling, språk, skapande verksamhet, kemi, socialt samspel, 

samarbetsförmåga, att kunna följa instruktioner, upptäcka likheter och se samband, ta ansvar, 

hjälpa varandra, reflektera och upptäcka sin omvärld. Däremot uppfattar de att man kan 

arbeta mot alla läroplanens mål utomhus om man arbetar på ett medvetet sätt och följer 

barnens intressen och funderingar. Förskollärarnas exempel på aktiviteter och 

lärandetillfällen går i enlighet med Dewey tankar gällande vikten av ett konkret lärande i en 

miljö där det barnen ska lära sig om finns närvarande, att kunskap ska kunna sättas in i ett 

sammanhang förankrat till barns erfarenheter och att lärare ska utgå från barns intressen och 

funderingar i sin undervisning (Sundgren, 2011; Säljö, 2014). 

6.3 Spontant läroplansarbete i barns fria lek 

Då en av våra frågeställningar handlar om hur förskollärare uppfattar att de utnyttjar 

utomhusvistelsen till att arbeta mot läroplanens mål är det intressant att lyfta att det mesta 

av det läroplansarbetet som sker utomhus enligt förskollärarna sker under den fria leken. 

Förskollärare 2 berättar att hon samtalar mycket med barnen och stöttar dem under leken för 

att den ska utvecklas: 

Jag tänker att jag alltid är en medupptäckare men särskilt mycket i den fria leken, det tycker jag är 

viktigt, jag följer barnen och bidrar med kunskap och frågar och samtalar, bidrar till leken och hjälper 
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till att utveckla den, finns i närheten av yngre barn då de annars kanske står still och fryser och vill gå 

in, då kan jag inspirera, eller inleda nått kul för att göra utevistelsen rolig och lärorik, kanske man gör 

någon hinderbana eller såpbubblor […] Jag känner att de yngsta barnen de vill gärna ha en vuxen i 

närheten och då ser jag till att alltid finnas där och vara med och följa deras intresse och vad dom hittar 

och intresserar sig för liksom […] just i den fria leken, vi brukar ofta gå en promenad i den skogsdungen 

vi har och då är det alltid något barn som hittar något spännande som jag liksom känner att jag kan 

koppla till läroplanen, samtalar mycket, frågar. (Förskollärare 2) 

Förskollärare 2 menar att om man är närvarande och tillvaratar barns intressen kan man 

arbeta mot läroplanens mål även i den fria leken. Samtalets betydelse som Dewey betonar 

(Säljö, 2014), samt vikten av att stötta barnen och följa deras intressen (2004) är någonting 

som återfinns i vad förskollärare 2 berättar. Även förskollärare 3 lyfter fram att 

läroplansarbetet sker spontant i barns fria lek. Hon menar att genom att sätta ord på vad man 

gör upptäcker man att man arbetar med läroplanens mål mycket mer än vad man tror. Hon 

berättar om ett exempel då hon satt i sandlådan med ett barn och hur hon då vävde in 

matematik spontant utifrån det som skedde där och då: 

Jag satt i sandlådan förra veckan med ett barn som inte hade nått o göra, så då tänkte jag då gör vi 

sandkakor […] en sandkakeform som såg ut som en elefant, då gjorde vi en och då började jag sjunga 

den här "en elefant balanserade" och så gjorde vi nästa och sen så gick vi och hämtade en andra elefant, 

en tredje elefant en fjärde så hade vi en lång rad och det var ju helt spontant […] då fick man in 

ordningsföljden, istället för att sjunga "hämtade en annan elefant" då hämtar man en tredje eller en 

fjärde. Så att det var ju helt spontant. (Förskollärare 3) 

Vidare berättar förskollärare 3 att hon i samma situation även tänkte på att barnen skulle få 

en förståelse för läsriktningen och att hon i alla situationer tänker på att gå från vänster till 

höger eller i klockans riktning. 

... och att om jag är i sandlådan och ska göra dom här kakorna att jag tänker på att börja från vänster 

och går åt höger när jag gör kakorna för att få in läsinriktningen, det är sånna där baktankar man har 

med allting och det tror ju jag kanske en som kommer som aldrig har satt sin fot på en förskola, dom 

gör en i mitten och sen spelar det ingen roll, nästa kaka där och nästa där. Då försöker man från vänster 

och går åt höger för att få in läsinriktningen på ett naturligt sätt, och sånna grejer har jag nog i 

bakhuvudet. (Förskollärare 3) 

 

Sammanfattning: 

Förskollärarnas utsagor tyder på att om att man är medveten i sitt förhållningssätt kan man 

arbeta mot många läroplansmål i spontana situationer i barns fria lek. En förutsättning är då 

att man som pedagog är närvarande och ser de möjligheter som dyker upp, exempelvis då 

barnen ställer en fråga eller upptäcker någonting de intresserar sig för. I förskollärarnas 

berättelser framkommer att språket är av stor vikt i det spontana läroplansarbetet utomhus. 

Detta samstämmer med Deweys tankar kring att man som pedagog ska stötta och följa 

barnens intresse och funderingar (2004), och att man på så sätt kan arbeta mot läroplanens 

mål i spontana situationer. Att förskollärarna använder språket som redskap för lärande går 

i enlighet med Deweys tankar (Säljö, 2014). Våra reflektioner kring detta tema är att mycket 

av det förskollärarna säger är sådant som även gäller barns fria lek inomhus och inte är 

utmärkande för just utomhuspedagogiken. Däremot kan det ibland vara extra viktigt att tänka 

på att vara närvarande och medveten i sitt förhållningssätt utomhus eftersom man vistas på 

en större yta där barnen sprids ut mer än de gör inomhus.  
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6.4 Fördelar med utomhusvistelse 

En av studiens frågeställningar handlar om vad förskollärare uppfattar som fördelar med att 

arbeta mot läroplanens mål utomhus. Detta tema är uppdelat i tre olika underteman. Samtliga 

underteman sammanfattas i ett gemensamt stycke i slutet. 

6.4.1 Sinnesupplevelser 

Förskollärare 1 ser en fördel i att utomhusmiljön är innehållsrik och ger många sinnesintryck: 

“... det är så mycket mer som händer utomhus” (Förskollärare 1). Även Förskollärare 2 

berättar att hon upplever att barnen utomhus har större möjlighet till att använda hela sin 

kropp och alla sinnen eftersom utomhusmiljön bidrar till många sinnesupplevelser. Det ser 

hon som en fördel för barns lärande och utveckling då hon menar att barn inhämtar nya 

kunskaper och färdigheter genom att aktivt göra och utforska:  

... barnen kan använda alla sina sinnen och hela sin kropp utomhus, dom kan känna, se och höra 

tillsammans med varandra, lukta, i naturen. Jag tror att upplevelser där barnen får vara aktiva och 

använda hela kroppen är viktiga för att de ska lära sig saker och samtidigt tycka att det är roligt  […] 

det här med utforskande utomhus är ju liksom så dom lär sig, dom GÖR. (Förskollärare 2) 

Detta går i enlighet med Deweys begrepp learning by doing (Säljö, 2014). Flera förskollärare 

anser att utomhuspedagogik handlar om att utforska och upptäcka med alla sina sinnen. 

Utomhusvistelsen handlar enligt Förskollärare 4 mycket om att uppleva och det är viktigt att 

miljön erbjuder spännande upplevelser för alla barn, barnen ska få möjlighet att förundras: 

... utomhuspedagogik, det är ju två innebörder för mig, dels om man bara tar ordet som det ser ut, du 

har pedagogisk verksamhet utomhus, men för mig är utomhuspedagogik väldigt mycket att utforska och 

att upptäcka med alla sinnen, mycket lyssna känna lukta smaka, för de här yngsta, just att man får 

uppleva mer med alla sinnen i och med att du rör dig på ett annat sätt och många barn i dag är ju mycket 

mer vana att vara inne än ute så därför blir ju hela utomhusvistelsen mer någonting att upptäcka något 

nytt, även om ja, gården i sig här upplever de ju varje gång de är ute men det är ändå så att det händer 

nya saker och sen så försöker vi också att hitta nya grejer ute. Jag har sagt det att gården ska vara lika 

spännande om du är ett år eller fem år, om du är blyg eller om du är framåt. En av de saker jag satte upp 

förra veckan gäller just det här med att upptäcka, det sitter ett paraply här ute ovanför syrenhäcken, jag 

har satt det i ganska hög höjd och så har jag hängt en massa stjärnor från en gammal mobil som har 

hängt i taket tidigare. Man kan gå in där under och "varför hänger ett paraply med stjärnor här?” bara 

få igång det här. (Förskollärare 4) 

Vi uppfattar att förskolläraren ser utomhusmiljön som en viktig del i barns lärande och att 

den kan påverka vilket lärande som sker. Vår reflektion är att det är lika viktigt att reflektera 

över utomhusmiljön som över inomhusmiljön, men att utomhusmiljön ibland kan glömmas 

bort då den förväntas erbjuda mycket automatiskt. Förskollärarens resonemang stämmer 

överens med Deweys betoning av vikten att lära genom sinnliga upplevelser och praktiska 

erfarenheter (Säljö, 2014). Förskollärare 4 ser en fördel i att få lära sig om saker i sin rätta 

miljö genom att använda alla sina sinnen. Han menar att särskilt de yngsta barnen använder 

alla sina sinnen i sitt lärande: 

... våra yngsta barn de använder ju alla sina sinnen, och jag skulle ju kunna prata med dem om vinbär 

inomhus för vi har fullt med vinbärsbuskar runt hela vår gård och det skulle ju vara intressant en liten 

stund men att få gå där och plocka de här vinbären när de är mogna och äta dom och så, det gör ju att 

då lär de sig med alla sinnena på en gång, både att lära sig hitta just dit där de är och sen att komma 

tillbaka och göra om det här flera gånger och upptäcka att ah okej vinbäret är gott, spindeln är inte god, 

haha... det är en upplevelse. (Förskollärare 4) 
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6.4.2 Lärande i autentiska situationer 

Förskollärare 2 lyfter att det är en fördel att arbeta mot vissa läroplansmål utomhus då de 

blir lättare att förstå där: “Vissa mål eller vissa områden blir mer begripliga utomhus. Har 

man exempelvis vatten som tema så är det väl ett jättebra tillfälle att vara ute en regnig dag” 

(Förskollärare 2). Hon berättar vidare om ett exempel då de hade arbetat med maskar och att 

de då valde att gå ut för att se dem på riktigt i sin verkliga miljö istället för att arbeta med 

det inomhus och se maskar på exempelvis iPaden. Hon menar att barn behöver lära i konkreta 

situationer. Förskollärare 3 lyfter även hon fram exempel där de har arbetat med 

naturkunskap utomhus för att barnen ska få en konkret upplevelse i en autentisk situation. 

Hon menar att vissa saker måste bli konkreta för att barnen ska kunna utveckla en förståelse 

kring det, och då måste man ibland göra det utomhus: 

Micro har vi jobbat mycket med, mikroorganismen, då spikar vi upp grejer på en planka. Bananskal, 

folie, en smörgås, päron och plastpåse och sen kollar man efteråt då efter någon vecka, vad är borta, 

plastpåsen och folien är ju kvar […]det är enklare när det blir mer konkret, plankan, för att barn ska 

förstå. Man kan liksom inte bara läsa en saga och säga att en plastpåse förmultnar inte, utan då måste 

man läsa sagan om Micro, mikroorganismen, och sen prova att göra det utomhus med barnen så att de 

får se på riktigt vad som händer, och sen följa upp det. (Förskollärare 3) 

Förskollärarnas resonemang samstämmer med Dewey tankar om vikten av att lära i 

autentiska situationer för att vi ska kunna förstå innebörden i våra erfarenheter i den värld vi 

lever i (2004). Dewey var kritisk till att undervisning skulle ske i ett klassrum eftersom det 

barnen ska utveckla en kunskap om inte finns fysiskt närvarande där, han ansåg att 

undervisning skulle ske på en plats där lärandet bli konkret för barnen (Sundgren, 2011). 

Förskollärare 3 berättar att de tillsammans med de äldsta barnen alltid arbetar med “Hitta 

vilse” i skogen. Barnen får då krama ett träd, hänga upp skräp och kläder i träd samt skapa 

mönster med pinnar och annat så att det syns uppifrån om det kommer en helikopter. Även 

här menar hon att det görs utomhus med syfte att barnen ska få en konkret och verklig 

upplevelse av det som ska läras. Förskollärare 4 berättar att det händer mer oväntade saker 

utomhus och menar att det är lättare för barnen att aktivt söka egen kunskap utomhus: 

... jag tycker att det är lättare att aktivera barnen utomhus och det gör också att just det här att söka egen 

kunskap till exempel är ofta, inte alltid, men ofta så är det ett bra sätt att gå ut och söka saker och då få 

in det […] Det är mera okända saker ute än inne. (Förskollärare 4) 

Enligt Dewey är den pågående processen till att tillägna sig kunskap lika viktigt som själva 

kunskapen och målet i sig. Denna lärprocess ska vara lustfylld och barnen lär genom att vara 

aktiva, experimentera och observera sin omvärld (Säljö, 2014).  

 

Vi tänker att det är viktigt att lärandet blir autentiskt och att många saker därför med fördel 

kan göras utomhus. Däremot finns det såklart saker som passar bättre att göra inomhus samt 

sådant som inte har någon betydelse om det sker utomhus eller inomhus. Att lära sig om t.ex. 

hur en glödlampa fungerar är kanske enklare att göra inomhus, samtidigt som det inte är 

omöjligt att lära om utomhus om man har rätt resurser. Däremot har det kanske ingen 

betydelse för barns lärande var man befinner sig. Vi tror inte att det har någon större 

betydelse vart man lär sig om sådant som är konstruerat av människan men att det kan vara 

svårt att efterkonstruera sådant som finns naturligt utomhus, så som naturens kretslopp eller 

maskar. 
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6.4.3 Övriga fördelar med utomhusvistelse 

Flera av förskollärarna lyfter att utomhusmiljön erbjuder större ytor och ser detta som en 

fördel. Förskollärare 1 menar att barn som ofta hamnar i konflikter inomhus kan gynnas av 

att vara utomhus eftersom man där kan arbeta på ett annat sätt och få mer utrymme. Flera av 

förskollärarna lyfter att utomhusmiljöns stora ytor kan passa vissa barn bättre: “... det där 

med sinnena, större rörelser, kan tänka mig att det är lättare för vissa barn att lära också 

där dom har mer utrymme och mindre avgränsningar” (förskollärare 2) samt: “... för har 

man en grupp som jag har nu där det här med närkontakt inte är det bästa utan det är bättre 

med större ytor då är det lättare att fånga dem ute” (Förskollärare 1). Vi håller med 

förskollärarna om att utomhusmiljöns stora ytor kan passa vissa barn bättre, samtidigt som 

vi tror att det kan vara ett hinder för vissa barn om de t.ex. har svårt att känna sig trygga på 

en stor yta och att de kan ha svårt att tolka alla sinnesintryck som finns utomhus. 

 

Samtliga förskollärare lyfter hälsofördelar med att vara utomhus eftersom barnen kan röra 

på sig mer och de får frisk luft. “Sen finns det ju såklart hälsofördelar med att vara ute, frisk 

luft. Möjligheter finns ju till större rörelser och mer högljudda lekar” (Förskollärare 2). 

Hälsoaspekten av utomhusvistelsen lyftes inte upp av förskollärarna i den utsträckning vi 

förväntade oss att de skulle lyfta den. Däremot ställde vi ingen konkret fråga kopplad till 

hälsa. 

 

Förskollärare 4 upplever att det sociala samspelet främjas samt att barnen blir mer kreativa 

och får större möjligheter att påverka sitt lärande utomhus. Detta resonemang tycker vi är 

intressant och vi tycker att det är positivt att barnen får möjlighet att påverka sitt lärande. 

Förskollärare 4 berättar att ofta när de har planerat att arbeta med ett visst material utomhus 

så hittar barnen annat material som passar in och går att använda på liknande sätt i 

aktiviteten. Som pedagog är det då viktigt att plocka in det barnen hittar, gör man det blir 

det en fördel eftersom man utomhus kan bredda sitt arbetssätt: 

... sen se fördelar just i att man kan få vidare begrepp utomhus, nu ska vi arbeta med det här materialet 

specifikt och koncentrerat och så upptäcker barnen att här finns det ju också lite grejer och kanske tappar 

lite fokus på just det material som jag har tagit fram men om det dom hittar passar in i det här, då är det 

ju upp till mig som förskollärare att plocka in det också, så att där blir det ju en fördel att man kan 

bredda sitt arbetssätt […] min upplevelse där också är att språket främjas, man pratar på olika sätt 

utomhus och inomhus och det gör ju också att man breddar. Det hänger ihop lite med det här jag sa 

tidigare, om jag plockar fram ett material och tänker att nu ska vi använda det här så inomhus blir det 

lättare att vuxna ofta instruerar och gör så här, men utomhus upplever jag att det kan bli mer dialog 

därför att i och med att barnen rör sig iväg och kommer tillbaka så är det inte lika många barn 

tillsammans med den vuxne samtidigt och det gör ju att jag kan ha längre dialog med de barnen som är 

där. Så då kan det bli djupare dialog och längre samtal också […] Jag tror faktiskt att många av dom 

sociala bitarna kan också vara lättare att få in utomhus därför att där byter du kanske aktiviteter och 

kompisar på ett annat sätt än inomhus, det är inte säkert att du lär dig mer men du lär dig andra saker 

vilket gör att du får fler sociala kontakter. (Förskollärare 4) 

Detta går i linje med Deweys kritik mot skolans traditionella klassrumsundervisning där 

social samvaro inte får tillräckligt stor plats. Dewey ansåg att undervisning ska präglas av 

kommunikation, socialt samspel och samarbete eftersom vi människor har ett behov av 

social samvaro (Sundberg, 2011, s.106 och 110). 
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Sammanfattning av fördelar med utomhusvistelse: 

De fördelar förskollärarna i studien ser med att arbeta mot läroplanens mål utomhus är att 

barnen får lära sig med alla sina sinnen, att miljön är innehållsrik och att det händer mer 

oväntade saker utomhus, barnen utsätts för fler sinnesintryck, lärandet blir konkret och utgår 

från riktiga erfarenheter i autentiska situationer, det sociala samspelet främjas, det blir 

djupare dialoger mellan barn och vuxna, barnen blir mer kreativa och de får mer inflytande 

över undervisningen, och barnen söker ny kunskap på egen hand i större utsträckning än 

inomhus. Det uppstår enligt förskollärarna även färre konflikter utomhus i och med att ytan 

är större. Förskollärarna anser även att det är bra för hälsan att vistas utomhus. Deweys 

uttryck learning by doing som innebär att barn behöver göra och testa sig fram för att lära, 

samt att lärande ska ske i autentiska situationer genom konkreta upplevelser (2004), är ett 

resonemang vi kopplar till förskollärarnas uppfattningar om barns lärande utomhus. Även 

att barn tar till sig ny kunskap genom social samvaro och sinnliga upplevelser (Sundgren, 

2011; Säljö, 2014) är någonting som återfinns i förskollärarnas utsagor. Även om det 

framkommer många fördelar med utomhusvistelse anser vi att det är viktigt att reflektera 

över sitt eget förhållningssätt och att lärandet inte automatiskt blir bättre bara av att gå ut. 

6.5 Utmaningar och svårigheter utomhus 

Under intervjuerna framkom en del utmaningar och svårigheter med att arbeta mot 

läroplanens mål utomhus. Samtliga förskollärare lyfter att det kan vara en utmaning att 

arbeta mot läroplanens mål utomhus eftersom barnen lätt kan tappa koncentrationen och 

intressera sig för annat än vad som är tänkt: “När man är utomhus så sprids barnen över 

gården och det finns mycket andra saker som de tycker är roligare att göra […] man måste 

verkligen hitta någonting som fängslar” (Förskollärare 1). Förskollärare 2 berättar hur 

utomhusvistelsen ställer krav på flexibilitet hos pedagogerna: 

Sen tänker jag att det överlag ute är mer intryck och mer spännande saker som lockar och som kan ta 

koncentrationen från det jag planerat. Jag tänker att man måste vara extra flexibel ute. Vi ska ju följa 

barnens intresse så om en kråka är mer intressant så är det ju så. (Förskollärare 2) 

Förskollärare 3 anser även hon att det kan vara svårt för barnen att koncentrera sig utomhus, 

att andra saker lockar mer och att man utomhus får hålla sig till kortare aktiviteter och se 

lärande i andra saker än vad som var tänkt: 

... jag tycker att dom är mera koncentrerade inne, för dom tycker det är roligare att göra grovmotoriska 

övningar i skogen, så man kan inte ha för långa aktiviteter i skogen för dom frågar efter en stund "får vi 

leka nu?" och det gör dom inte på samma vis när man har samling inomhus, men absolut kan man 

omsätta precis allting, det tror jag, men kanske att alla samlingar ska vara lite kortare ute. Just det här 

med att de kan vara mer sugna att klättra på stenar än att sätta sig och lära, då kanske det är det dom lär 

sig, motoriken i stället känner jag då, då får man vara nöjd med det. (Förskollärare 3) 

Även Förskollärare 4 nämner att koncentration kan vara en utmaning utomhus men att det 

inte alltid behöver vara någonting negativt: 

... de går i väg och kommer tillbaka, det kan ju vara så att de tappar koncentrationen på det som jag vill 

undervisa om just där och då, och då kan ju det bli en utmaning […] Inomhus kan du ju begränsa miljön 

då stänger jag dörren in till samlingsrummet och då kommer inga yttre stimuli men utomhus så kan vi 

börja en samling och så "åh, titta en helikopter, där är fåglarna, där är en katt och därborta kommer en 

kompis och ropar", då kan man tappa fokus på ett annat sätt så att vissa saker är lättare, vill du ha ett 
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enda fokus då är det oftare lättare att göra det inomhus men vill du släppa fram barnens fantasi så tror 

jag det är lättare utomhus. (Förskollärare 4) 

Våra tankar kring detta är att förskollärarna är flexibla och kan ändra om sitt fokus utifrån 

vad barnen finner intressant i stunden. Det tyder på en vilja hos förskollärarna att ge barnen 

inflytande över sitt lärande. Att förskollärarna ändrar fokus utifrån vad barnen intresserar sig 

för utomhus, samt att det kan bli lättare att få in barnens egna fantasi i aktiviteten kopplar vi 

till Deweys tankar om att barn lättast lär när de får undersöka och göra sådant de finner 

intressant och sådant som berör dem på djupet (Säljö, 2014), samt att lärprocessen ska vara 

lustfylld. Barn lär genom att vara aktiva och undervisning ska utgå från vad barnen är 

engagerade i, vad de möter i samhället samt vilka tidigare erfarenheter de har (2004). Vi 

reflekterar över att förskollärarna upplever att barnen lättare tappar koncentrationen vid 

planerade aktiviteter utomhus, och tänker att det kan bero på flera olika faktorer. Dels det 

som förskollärarna lyfter fram att det utomhus händer mer oförutsägbara saker, men även att 

barnen eventuellt inte är lika vana vid att planerade aktiviteter sker utomhus. Man kan även 

fråga sig hur pedagogerna arrangerar miljön för att den ska bli spännande för barnen, hur 

pass engagerade de själva är i aktiviteten samt om barnen finner aktiviteten tillräckligt 

intressant. Gällande detta frågar vi oss hur koncentrationen kan se ut sig i en barngrupp som 

är mer vana vid planerade aktiviteter utomhus, exempelvis på en I Ur och Skur Förskola. 

Kanske upplever pedagogerna där att barnen lättare tappar fokus när de är inomhus i stället 

då barnen inte är lika vana vid planerade aktiviteter inomhus och att andra saker därför kan 

locka barnen mer?  

 

Två av de intervjuade förskollärarna lyfter att utomhusmiljöns utformning kan skapa 

utmaningar och svårigheter, bland annat att utemiljöns stora ytor gör det svårare att hålla 

ihop gruppen och att det krävs att man hittar platser där man kan arbeta ostört utomhus. 

... men jag kan också känna att det är en utmaning på så sätt att det blir svårare att hålla gruppen samman, 

särskilt med små barn som jag jobbar med […] att gårdens utformning är ett hinder och också att man 

delar den med så många andra, man liksom riskerar att få fem barn till på tåget från någon annan 

avdelning, som förstås kan bidra men också distrahera  […] miljöns utformning påverkar såklart, som 

jag sa så underlättar det med rum utomhus också, gruppen är lättare att hålla ihop om det finns rum. 

(Förskollärare 2) 

Med rum utomhus menar Förskollärare 2 avgränsade ytor utomhus. Även Förskollärare 1 

anser att det kan behövas platser utomhus där man kan arbeta mer ostört: 

... det är väl mer ytan så att säg som gör att saker och ting ibland kan bli både enklare men också ibland 

svårare och så att man måste lyckas fånga barnen och hitta ställen på, om jag tänker på vår gård, att hitta 

ställen på förskolan där man kan arbeta lite mer ostört. Om man ibland känner att man behöver det […] 

det är svårare att fånga dom ute därför att de är på en så stor yta så ibland är det lättare att fånga dem 

när man har en mindre yta inomhus […] det blir mer naturligt inomhus för där har barnen en mindre yta 

och man har en annan verksamhet, när man är utomhus så sprids barnen över gården. (Förskollärare 1) 

Den utmaning som förskollärarna ser i att hitta avskilda platser utomhus tänker vi är en 

vanlig uppfattning bland förskolepedagoger som vi även tror kan påverka hur pass mycket 

de utnyttjar utomhusmiljön till att arbeta mot läroplanens mål. Om pedagoger gång på gång 

upplever att det är svårare att fånga barnens fokus och uppmärksamhet utomhus kanske det 

leder till att de väljer att arbeta mer inomhus i stället? 
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“Om inte barnen har tillräckligt med kläder då kan man inte vara ute mer än 1,5 timme” 

menar Förskollärare 3. Vidare berättar hon att “En del familjer förstår inte att när det är 

minusgrader kan man inte ha gummistövlar som är ofodrade, då fryser ju barnen” 

(Förskollärare 3). En utmaning med utomhusvistelsen ser hon även i att personalen måste ha 

bra arbetskläder, det kan vara personalbrist som påverkar att det är svårt att gå till skogen 

samt att: “Om vi har vikarier som inte har gummistövlar, nu ska vi ut till skogen och så 

kommer en vikarie som har tunna jeans och sneakers. Då går det inte så bra” (Förskollärare 

3). Detta tror vi är vanliga bidragande faktorer som påverkar hur mycket pedagoger utnyttjar 

utomhusmiljön samt på vilka sätt de arbetar mot läroplanens mål utomhus.  

 

Sammanfattning: 

En sammanfattning av de utmaningar förskollärarna ser med att arbeta mot läroplanens mål 

utomhus är att barnen lätt kan tappa koncentrationen och intressera sig för annat än vad som 

är tänkt, att utemiljöns stora ytor gör det svårare att hålla ihop gruppen och att barn och 

pedagoger inte alltid har de kläder som behövs utomhus. Dessa utmaningar kan påverka i 

vilken utsträckning förskollärarna arbetar mot läroplanens mål utomhus. Då barnen tappar 

koncentrationen på det som är tänkt och förskollärarna då ändrar sitt fokus utifrån vad 

barnen intresserar sig för, kopplar vi till Deweys tankar om barn lär när de finner 

undervisningen intressant och när den berör dem på djupet (Säljö, 2014).  

6.6 “Tyvärr är det ofta fri lek” 

Angående frågan kring hur förskollärarna uppfattar att de utnyttjar utomhusvistelsen till att 

arbeta mot läroplanens mål är många förskollärare eniga om att det hade kunnat vara mer. 

“... jag skulle ju gärna kunna tänka mig att arbeta mycket mer utomhus” (Förskollärare 1). 

Förskollärare 1 berättar att de på hennes förskola diskuterar mycket kring hur man kan 

använda utomhusvistelsen och de har blivit uppmanade av förskolechefen att satsa på 

utomhuspedagogik, men att de trots detta hade kunnat använda utomhusmiljön i en större 

utsträckning till att arbeta mot läroplanens mål. Förskollärare 1 berättar: 

Tyvärr är det ofta fri lek […] allt för ofta står vi bara, eller bara, det är ju många gånger så när man 

kommer ut så pratar man med sina kollegor och det handlar ju naturligtvis kring arbetet med barnen 

[…] och då blir det ju så att när man träffas ute så pratar man kring det arbetet, men man skulle kunna 

vara mer aktiv under utomhusvistelsen som pedagog, absolut. (Förskollärare 1) 

Även förskollärare 3 menar att det blir mycket fri lek utomhus när de är på gården: “Barnen 

får bestämma rätt mycket, ute på gården bestämmer ju dom allting, eh liksom, oftast om de 

vill vara i rutschkanan eller i sandlådan eller gunga eller sånt där” (Förskollärare 3). 

Däremot menar hon att mycket av det läroplansarbete som sker utomhus sker i den fria leken, 

men inte hela tiden: “Ibland får man in läroplanen men inte hela tiden, de måste ju ha lite 

egen fantasi. Vägleda en kort stund” (Förskollärare 3). Hon menar att barnen måste få tid 

att leka och att man som pedagog inte alltid ska lägga sig i. Pedagogens roll menar hon är 

att hjälpa barnen att komma igång genom att vägleda. Dewey betonar vikten av att vägleda 

och stötta barnen i sitt lärande (2004).  Vi tänker att förskolläraren ser leken och att kunna 

använda sin egen fantasi som ett viktigt lärande och en viktig förmåga att ha som barn. Att 

barnen får bestämma mycket själva när de är ute på gården kan eventuellt vara ett sätt att få 
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in barnens delaktighet, men det kan också vara ett tecken på att de inte ser utomhusvistelsen 

som ett lika viktigt tillfälle för lärande som vid inomhusvistelsen.  

 

Förskollärare 2 berättar att hon en förmiddag i veckan ansvarar för att undervisa utomhus 

men att det två förmiddagar i veckan blir mest fri lek då avdelningarna hjälper varandra med 

varandras barn utomhus för att de ska kunna ha planeringstid. Även eftermiddagarna består 

enligt förskollärare 2 oftast av fri lek då pedagogerna inte vill starta upp någonting på grund 

av att barn och pedagoger går hem då. Förskollärare 2 berättar dock att hon “alltid har 

läroplanen i åtanke i alla situationer” (Förskollärare 2) och att hon på så sätt arbetar med 

läroplanens mål även i barnens fria lek och i spontana situationer även om det inte är planerat 

i förväg. Däremot berättar förskollärare 2 att hon upplever att vissa pedagoger på hennes 

förskola inte alltid använder utomhusvistelsen för att arbeta mot läroplanens mål: 

Jag tror tyvärr att många inte har ett tänk bakom sitt arbete utomhus, jag tror att man lätt utnyttjar 

utemiljön för att barnen ska springa av sig och själv som vuxen få tid att inte behöva tänka och göra 

saker, där tror jag att många brister […] jag tror att det har mycket med de vuxna att göra, deras 

bekvämlighet liksom. (Förskollärare 2) 

Även Förskollärare 4 anser att det oftare blir fri lek utomhus än inomhus: 

... just utomhus är det oftare det är friare än inne, men om vi planerar aktiviteter så är det ju ofta att vi 

går till skogen, vi har varsin utflyktsdag i veckan med alla grupperna […] De aktiviteter som planeras 

framför allt är när vi har våra utedagar, då har vi en dag så i veckan. Sen är det lite olika, de flesta gånger 

som vi går ut så är det fri lek men om man har något speciellt tema på gång då kan det vara så att man 

tar med det ut som jag nämnde tidigare det här med vulkaner och liknande. (Förskollärare 4) 

Förskollärare 4 uppfattar att han arbetar mot läroplanens mål hela tiden när de är utomhus 

men att han inte alltid planerar i förväg vilka läroplansmål de ska arbeta mot när de går ut: 

Jag tycker att jag gör det hela tiden men det är inte alltid som man tänker efter att i dag så ska jag jobba 

mot just det här läroplansmålet, det är inte planerat innan, däremot så är det lätt att se att när barnen 

upptäcker kullen till exempel och börjar gå upp och ner, de här små ettåringarna, då är det mycket att 

utmana motorik och liknande men det är inte så att jag innan har tänkt att nu ska vi gå ut och utmana 

motoriken. (Förskollärare 4) 

 

Sammanfattning: 

Förskollärarna är eniga om att det blir mycket fri lek när de är utomhus men de berättar att 

de ofta arbetar mot olika läroplansmål spontant i den fria leken. Flera av förskollärarna anser 

att de hade kunnat använda utomhusmiljön i en större utsträckning till att arbeta mot 

läroplanens mål och flera av förskollärarna berättar att de upplevt att många pedagoger, 

antingen på sin egen arbetsplats eller på tidigare arbetsplatser, inte alltid har ett pedagogiskt 

syfte med utomhusvistelsen. De har sett att det lätt blir så att pedagogerna “klumpar ihop 

sig” och pratar med varandra i stället för att vara närvarande där barnen är. Ibland kan det 

vara nödvändigt eftersom pedagogerna anser att de inte har tillräcklig tid till diskussion med 

kollegor annars. Vår analys är att förskollärarna ser på barns lärande som något som kan ske 

spontant och som inte behöver vara planerat i förväg. Det behöver inte vara en planerad 

aktivitet för att ett lärande ska ske. 
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6.7 Förutsättningar för pedagogisk verksamhet utomhus 

Samtliga förskollärare anser att förskolegårdens miljö och material till viss del påverkar hur 

de arbetar mot läroplanens mål utomhus samt hur de utnyttjar utomhusvistelsen för att arbeta 

mot läroplanens mål, men att man måste se möjligheter i det som finns tillgängligt och att 

naturens eget material räcker ganska långt: 

Vår förskola har en väldigt fin gård den är väldigt tillrättalagd, förskolan är bara tre och ett halvt år 

gammal så där har ju inte vuxit upp på samma sätt. Har man en mer skogslik miljö med kanske något 

ställe med någon liten bäck och så, då får man ju in andra saker men det gäller ju att hitta vägar då i 

stället för att kunna förverkliga arbetet med läroplanen, man får samtidigt inte hänga upp sig på och bli 

styrd av det man har utan man måste se möjligheterna i den miljön som man faktiskt vistas i, ibland kan 

man fastna i det här att “om vi bara hade haft så hade det varit lättare, men nu har vi detta och vad gör 

vi med detta?” […] för att vi ska kunna göra detta så kanske vi kan gå till någon park eller så, för att 

göra detta... och barnen hittar ju saker överallt! (Förskollärare 1) 

Trots att förskollärarna är överens om att naturens material erbjuder många möjligheter till 

lärande så lyfter flera förskollärare fram att visst material kan förenkla arbetet utomhus. 

Förskollärare 2 berättar att: “... material tänker jag att man använder det som finns ute, det 

räcker gott och väl, och att man kanske har utforskningsmaterial som luppar, 

förstoringsglas, behållare” (Förskollärare 2). Förskollärare 1 menar även hon att visst 

material kan underlätta arbetet utomhus och att visst material bör finnas lättillgängligt: 

... det räcker ju att man ser de här trädgårdssnäckorna att så mycket material behöver man egentligen 

inte men jag tycker inte att det utesluter utan man måste ändå ha lite av det för att det blir enklare att 

arbeta kring det […] vi har en skapandevagn, en vagn som är fylld med färg och penslar och papper och 

grejer som är lätt att plocka ut och då sätter vi upp stora pappren utomhus så barnen målar. […] Vi har 

fått ett rum inrett, utomhus, ett förråd som man har inrett som ett natur- och teknikrum där man har 

möjlighet att tillsammans med barnen gå in och titta lite extra i lådor som vi har satt in som är 

naturmärkta, med material som man kan använda sig av i naturen med luppar och sånna saker som är 

lättillgängliga, där man inte behöver gå in för att hämta på avdelningarna och där allting finns samlat 

och jag tror att det är en fördel att ha saker och ting samlade och lättillgängliga för att man inte ska 

släppa barnens intresse. Så där förstår jag att det är bra att man har lite specifikt material eller specifika 

förutsättningar så det blir lättare att hålla en röd tråd och hålla barnens intresse levande. (Förskollärare 

1) 

Förskollärare 3 tycker inte att man behöver något specifikt material för att kunna arbeta mot 

läroplanens mål utomhus, utan man kan använda sådant som finns inomhus. Däremot 

berättar hon senare att det kan vara bra att ha med sig visst material när man går till skogen: 

... men specifikt material, nej, det räcker med mjölkkartonger som vi fryser vatten i till is så kan man 

använda dem till byggklossar på vintern, det kostar ju ingenting. Så ibland så får man nöja sig med det 

man har och tillverka själv. Om det är skare brukar vi ta ut vattenfärg så får de måla på snön, på skaren 

[…] och så kan man använda luppar och lite sånna grejer, att man har sådant material också, och så är 

det bra att alltid kanske ha med sig en vit eller blå duk som man kan ha grejer på så att det blir lite 

överskådligt för annars så försvinner det om man bara har på en stenhäll. (Förskollärare 3) 

 

Förskollärare 4 anser inte att man behöver några specifika förutsättningar i form av miljö 

och material för att kunna arbeta mot läroplanens mål utomhus, däremot menar han att 

pedagogernas förhållningssätt är en förutsättning som krävs: 

... nej, inte förutsättningar men förhållningssätt, för att ofta på många förskolor är det iallafall så, att när 

man är inne då är man oftast spridd i de olika rummen men när man kommer ut då är det lätt för vuxna 

att klumpa ihop sig och börja prata med varann, och då missar man vad barnen gör […] vi försöker 

verkligen att sprida oss där barnen är men jag har upplevt andra arbetslag där det inte varit så, där blev 

det väldigt lätt att de vuxna samlades på ett ställe och barnen fanns någon annan stans runt gården. Visst 

jag kan förstå just det där, man vill ha en kollegial samvaro, det är många andra jobb där du går på rast 
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samtidigt och du kan sitta o prata med kollegan en stund och få det här vuxenpratet, det gör ju vi ytterst 

sällan, så att jag förstår varför många vill göra det men jag tycker att utevistelsen är så pass viktig och 

att det gäller att finnas där barnen finns. (Förskollärare 4) 

 

Sammanfattning: 

Förskollärarna anser att naturens material erbjuder många möjligheter till lärande men att 

visst material kan förenkla arbetet utomhus och att visst material därför bör finnas 

lättillgängligt. En förskollärare nämner pedagogernas förhållningssätt som en förutsättning, 

han menar att pedagogerna måste sprida ut sig på gården och vara närvarande med barnen 

för att kunna arbeta mot läroplanens mål utomhus. 

6.8 Utvecklingsområden 

Detta tema tycker vi är relevant utifrån frågeställningarna gällande hur pedagoger utnyttjar 

utomhusmiljön till att arbeta mot läroplanens mål samt på vilka sätt de gör det. Alla 

förskollärare är eniga om att de har tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta mot 

läroplanens mål utomhus men att det alltid finns utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde 

gällande att arbeta mot läroplanens mål utomhus som Förskollärare 1 betonar är “att bli mer 

medveten i arbetet utomhus och att man på det sättet blir mer medveten om hur man arbetar 

med läroplanen […] det kräver en medvetenhet när man arbetar utomhus på ett annat sätt 

än inne” (Förskollärare 1). De utvecklingsområden Förskollärare 2 ser handlar dels om att 

få nya tips och idéer samt gå en vidareutbildning i utomhuspedagogik, men även att bli bättre 

på att arbeta med hela läroplanen utomhus samt utveckla miljöns utformning: 

... bli bättre på att använda andra läroplansmål utomhus än de vi gör, dom som liksom inte är lika 

självklara. Sen miljön kan ju alltid utvecklas, skapa rum utomhus också. Sen det där jag tog upp tidigare 

om att vissa pedagoger endast använder utevistelsen till fri lek. (Förskollärare 2) 

Även Förskollärare 3 menar att ny inspiration och föreläsningar kan utveckla förskolans 

arbete mot läroplanens mål utomhus. Hon berättar också att nytt material som inspirerar till 

utomhuspedagogik kan bidra till att de arbetar mot läroplanens mål utomhus i större 

utsträckning än vad de gör i dag. Förskollärare 4 tycker att han har tillräckligt mycket 

kunskap för att kunna arbeta mot läroplanens mål utomhus: 

Jag har haft ganska mycket ledarerfarenheter utanför förskolan, jag har varit ledare i friluftsfrämjandet 

och i mullegrupper […] jag tycker alltid att man behöver utvecklas men specifikt vet jag inte just nu, 

jag har ju fått gå kurser just om utomhuspedagogik, både i samband med naturskolan och via 

friluftsfrämjandet. (Förskollärare 4). 

Samtliga faktorer som förskollärarna lyfter tror vi kan påverka både hur och hur mycket 

pedagoger arbetar mot läroplanens mål utomhus. Förnyelse av kunskap, ny inspiration samt 

en miljö som tilltalar och ständigt utvecklas utifrån barns behov och intressen tror vi är en 

betydelsefull del i arbetet mot läroplanens mål utomhus. 

 

Sammanfattning: 

En sammanfattning av de utvecklingsområden förskollärarna tar upp kopplade till att arbeta 

mot läroplanens mål utomhus är att man som pedagog kan bli mer medveten i arbetet mot 

läroplanens mål utomhus, få vidareutbildning och inspiration till utomhuspedagogik samt bli 

bättre på att arbeta mot de mål som inte känns lika självklara att arbeta mot utomhus. 
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7. Diskussion 

I denna del diskuteras studiens resultat i relation till arbetets teoretiska utgångspunkt, 

bakgrund och tidigare forskning. Resultatet presenteras och diskuteras under tre olika 

rubriker som behandlar studiens olika frågeställningar. Frågeställningarna är följande: 

 Hur arbetar pedagoger mot läroplanens mål utomhus? 

 Vad uppfattar pedagoger som för- och nackdelar med att arbeta mot läroplanens mål 

utomhus? 

 Hur uppfattar pedagoger att de utnyttjar utomhusvistelsen för att arbeta mot 

läroplanens mål? 

7.1 Hur pedagoger arbetar mot läroplanens mål utomhus  

Utifrån resultatet av detta arbete menar förskollärarna att de är närvarande i mötet med 

barnen, de utmanar och lyssnar på barnen samt tar tillvara på det barnen utforskar och 

intresserar sig för utomhus. En förskollärare i studien lyfter att man som pedagog utomhus 

måste vara mer flexibel och beredd på att kunna ändra innehållet i sina lärandesituationer 

utifrån vad barnen intresserar sig för i stunden. Detta arbetssätt samstämmer med Deweys 

tankar om att barn behöver vägledning och stöttning i sitt lärande samt undervisning som 

utgår från deras intressen och funderingar. Om inte undervisningen har en koppling till barns 

intressen blir lärandet påtvingat och får enligt Dewey inte samma positiva effekt (2004). En 

förskollärare i studien betonar vikten av att vara medveten i det man gör, att man fortsätter 

arbeta med det barnen intresserar sig för och utvecklar det intresset genom samtal och 

reflektion. Detta går i enlighet med det Ohlsson lyfter angående vikten av att pedagoger är 

närvarande och delaktiga i barns lek för att kunna upptäcka tillsammans med barnen, 

undersöka det barnen upptäcker tillsammans med dem, agera aktivt samt reflektera över 

upptäckter tillsammans med barnen (2015). Förskollärarna lyfter att språket kommer in i allt 

de gör med barnen vilket går i enlighet med Deweys tankar om att språket är ett av det 

viktigaste redskapen för lärande (Säljö, 2014). 

 

I många av de aktiviteter förskollärarna i denna studie berättar om utgår de från en 

problemställning eller en undran som finns bland barnen. Bland annat då barnen undrade hur 

en vulkan fungerar eller vad det var för spår som trädgårdssnäckorna lämnade efter sig. Här 

utgick förskollärarna från barnens frågeställningar i sin undervisning vilket vi kopplar till 

Deweys begrepp inquiry. Poängen med att lärande sker genom inquiry är enligt Dewey att 

vi människor måste vara förtrogna med den process som kunskap utvecklas genom då vi 

alltid kommer hamna i situationer av detta slag, situationer där vi ställs inför ett problem 

eller en oklarhet som vi måste lösa. Enligt Dewey lär vi när vi aktivt konfronterar ett problem 

genom att exempelvis utföra systematiska experiment eller undersökningar (Säljö, 2014). 
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Dahlgren och Szczepanski är övertygade om att alla kunskap- och färdighetsområden kan 

praktiseras i en utomhusmiljö, de menar att utomhusmiljön är en lärobok i alla ämnen (2004). 

Detta samstämmer med de intervjuade förskollärarnas resonemang, de menar att om man 

som pedagog är medveten i sitt förhållningssätt och närvarande med barnen så upptäcker 

man mycket som man kan arbeta vidare med för att komma in på läroplanens olika mål. 

Samtliga förskollärare som intervjuats i studien anser att man kan arbeta med alla 

läroplanens mål utomhus, både i den fria leken och i planerade aktiviteter. Exempel på 

läroplansarbete i spontana situationer var att i barns fria lek benämna matematiska begrepp 

och lägesord samt se vad barnen intresserar sig för vid utomhusvistelsen och fråga, samtala 

och utveckla det med koppling till läroplanen. Detta spontana arbete mot läroplanens mål 

utomhus går i enlighet med Sandell och Öhmans teori kring att det finns två olika sätt att 

använda utomhuspedagogik på. De menar att ett sätt är att inte i förväg ha ett bestämt syfte 

med själva utomhusvistelsen utan att lärandet blir mer spontant, att själva kontakten med 

naturen ibland är syftet i sig (2013). Förskollärarna i studien har alltid läroplanen i åtanke 

och menar att om man bara ser möjligheterna i det barnen gör och intresserar sig för kan man 

få in mycket från läroplanens mål.  

 

Förskollärarnas exempel på planerade aktiviteter visar på att de arbetar ämnesintegrerat. De 

arbetar temainriktat och utgår från barns intressen när de planerar undervisning. Enligt 

pragmatismens tradition ska skolan inte dela upp kunskap i olika ämnen och lärare måste 

utgå från och knyta an till barns tidigare erfarenheter i undervisningen (Säljö, 2014). Enligt 

förskolans läroplan blir barns lärande mer mångsidigt och sammanhängande med ett 

temainriktat arbetssätt (Lpfö98, 2016, s. 7). Exempel på planerade aktiviteter var att barnen 

fick genomföra olika uppdrag, bland annat leta efter olika gosedjur i skogen, genomföra 

olika matematikuppdrag samt att utföra olika undersökningar och experiment. 

 

Många av de aktiviteter förskollärarna beskriver är sådana där barnen får lära sig om ett 

fenomen i dess rätta miljö, exempelvis maskar, vatten, vinbär, trädgårdssnäckor och 

mikroorganismer. Detta går i enlighet med den tidigare forskning som finns inom området. 

Szczepanski och Dahlgren framhäver vikten av autenticitet i lärandet (2011). Även Dewey 

lyfter vikten av autenticitet för att vi ska kunna förstå innebörden i våra erfarenheter i den 

värld vi lever i (2004). Många av de exempel på aktiviteter som förskollärarna berättar om 

är även sådana där barnen aktivt får göra någonting praktiskt och testa sig fram för att lära. 

Detta samstämmer med Szczepanskis syn gällande att vi tar till oss kunskap genom konkreta 

upplevelser där vi själva får uppleva och göra. Vidare benämner Szczepanski metaforen “att 

gripa för att begripa” vilket han menar är utmärkande för utomhuspedagogiken (2013). 

Lärandet i utomhusmiljön leder enligt Dahlgren och Szczepanski till kunskaper som förenar 

praktiska och teoretiska erfarenheter (2004). Dewey ansåg att teori och praktik är beroende 

av varandra. Vidare ansåg han att barn måste få utforska praktiskt och aktivt göra för att lära, 

vilket är innebörden i uttrycket learning by doing (2004). Detta resonemang går i enlighet 

med de aktiviteter förskollärarna i denna studie beskriver där de förenar teori och praktik, 

exempelvis då barnen fick teoretiska kunskaper genom att skapa geometriska former av 

material i naturen.  
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7.2 Pedagogers uppfattningar om för- och nackdelar med att 
arbeta mot läroplanens mål utomhus  

Szczepanski och Dahlgren framhäver vikten av autenticitet i undervisningen, som de 

beskriver som ”upplevelser av fenomen i sin rätta miljö – kroppen, materien, naturen blir 

direkta objekt för lärandet” (2011, s. 21). Detta är något som samstämmer med flera av 

förskollärarnas resonemang där de beskriver att vissa läroplansmål eller områden är enklare 

och naturligare att arbeta med utomhus. En förklaring till att vissa saker blir mer begripliga 

att förstå utomhus är enligt förskollärarna att det barnen ska utveckla kunskap om finns där, 

vilket bidrar till konkreta upplevelser för barnen. En förskollärare berättar att de spikat fast 

föremål på en planka för att se vilka som förmultnar när de lämnas ute i naturen, detta är 

någonting hon menar är svårt att ge barnen en förståelse för inomhus genom att bara läsa om 

det i en bok. En annan förskollärare berättar att de arbetat med maskar utomhus för att se 

dem i sin verkliga kontext. Dahlgren och Szczepanski menar att den direkta upplevelsen av 

fenomenen i utomhusmiljön anses ha en stor pedagogisk betydelse för barns lärande (2004), 

vilket går i linje med förskollärarnas utsagor. Även Dewey betonar vikten av ett autentiskt 

lärande och konkreta upplevelser i undervisningen (2004). Han var kritisk till att 

undervisning skulle ske i ett klassrum eftersom det barnen ska utveckla en kunskap om inte 

finns fysiskt närvarande, han ansåg att undervisning skulle ske på en plats där lärandet blir 

mer konkret för barnen (Sundgren, 2011).  

 

Flera forskare är överens om att utomhuspedagogik främjar barns sociala förmåga (Dahlgren 

och Szczepanski, 1997; Fägerstam, 2012), vilket går i enlighet med vad flera förskollärare i 

denna studie berättar. En av förskollärarna upplever att barns sociala samspel främjas 

utomhus då man byter aktiviteter och kompisar på ett annat vis utomhus än inomhus. En 

annan förskollärare berättar att hon uppfattar att barn som ofta hamnar i konflikter inomhus 

inte i gör det i samma utsträckning utomhus. Ytterligare en förskollärare påpekar den sociala 

aspekten utomhus och menar att barnen tränar sin samarbetsförmåga exempelvis då de 

bygger kojor i skogen. Dewey menar att socialt samspel är ett grundläggande behov som 

finns hos människan och att den traditionella klassrumsundervisningen inte ger barn den 

sociala samvaro som de behöver (Sundberg, 2011). 

 

En förskollärare berättade att hon upplever att barnen har större möjlighet till att använda 

hela sin kropp och alla sinnen när de är utomhus, vilket hon ser som en fördel för barns 

lärande och utveckling. Enligt Szczepanski lär vi oss genom att uppleva med alla våra 

sinnen, vi behöver själva uppleva och göra för att ta till oss kunskap (2013). Även Änggård 

hävdar att det är lättare att ta till sig ny kunskap och minnas det man lär sig när flera sinnen 

kopplas in. Hon menar även att kroppens upplevelser är en del av lärandet och den fysiska 

upplevelsen gör minnet starkare (2014). I enlighet med tidigare forskning ser samtliga 

förskollärare i denna studie en fördel i att utomhusmiljön är innehållsrik och ger många 

sinnesintryck. En förskollärare berättar att utomhuspedagogik för honom handlar om att lära 

genom att utforska, uppleva och upptäcka med alla sina sinnen. Detta samstämmer med 

Szczepanski och Dahlgren som menar att den rörelsepotential och de sinnesintryck som finns 

utomhus förstärker och främjar lärande genom sinnlig och praktisk erfarenhet (2011). 
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Dahlgren och Szczepanski menar att utgångspunkten för lärandet inom 

utomhuspedagogiken är den direkta upplevelsen. Utomhuspedagogikens 

upplevelsedimension lägger grunden till en mer aktiv och användbar kunskap (1997). Trots 

de fördelar som forskning och flera av förskollärarna i denna studie lyfter gällande lärande 

utomhus får man inte glömma att lärandet inte sker automatiskt bara av att vistas utomhus. 

Humberstone och Stan menar att all undervisning utomhus inte automatiskt blir fördelaktig, 

utan att lärandet till stor del beror på hur läraren interagerar med barnen. Denna interaktion 

är lika viktig såväl inomhus som utomhus (2011).  

 

Trots den positiva aspekten av utomhusmiljöns många sinnesintryck som tidigare forskning 

och som även förskollärarna i denna studie lyfter som någonting positivt, bidrar 

sinnesupplevelserna enligt flera av förskollärarna även till att det kan vara en utmaning att 

arbeta mot läroplanens mål utomhus. Detta på grund av att barnen lätt kan tappa 

koncentrationen och intressera sig för annat än vad som är tänkt då utomhusmiljön ger 

barnen många sinnesintryck som kan fånga deras uppmärksamhet. Att barnen enligt 

förskollärarna lätt tappar koncentrationen vid planerade aktiviteter utomhus går till viss del 

emot det Grahn m.fl. hävdar gällande att barn som vistades på en lantligt belägen 

förskolegård där man vistades större delen av dagen utomhus, hade lättare att koncentrera 

sig än vad barn vid en förskola belägen i en stad hade som inte vistades lika mycket utomhus 

(1997). Att förskollärarna i vår studie uppfattar att barnen lättare tappar koncentrationen 

utomhus skulle kunna förklaras utifrån Szczepanskis resonemang i sin avhandling där han 

lyfter att barn kan ha svårt att förstå att det är ett undervisningstillfälle när det sker utomhus 

eftersom de är mer vana vid att undervisning sker inomhus (2008). 

 

En av förskollärarna menar att en utmaning med att arbeta mot läroplanens mål utomhus kan 

vara då barn och personal inte har den klädsel som behövs för att vistas ute i alla väder och 

att det kan begränsa i vilken utsträckning de arbetar mot läroplanens mål utomhus. Det 

stämmer överens med vad Sczcepanski skriver i sin licentiatavhandling, där lyfter han att 

något som kan begränsa undervisning utomhus är då lärare och barn inte har de kläder som 

behövs för att kunna vara ute (2008).  

7.3 Pedagogers uppfattningar gällande hur de utnyttjar 
utomhusvistelsen för att arbeta mot läroplanens mål  

De förskollärare som deltagit i denna studie berättar alla att de arbetar mot läroplanens mål 

utomhus men de är eniga om att de hade kunnat göra det i större utsträckning. En 

förskollärare anser att de hade kunnat använda utomhusmiljön i större utsträckning till att 

arbeta mot fler av läroplanens mål än vad de gör i dag. En annan förskollärare berättar att de 

två förmiddagar i veckan mest blir fri lek utomhus eftersom avdelningarna hjälps åt med 

varandras barn utomhus för att de ska kunna ha sin planeringstid. Eftermiddagarna menar 

hon också oftast består av fri lek då pedagogerna inte vill starta upp någonting nytt eftersom 

många barn och pedagoger går hem då. Brodin har sett att utomhuspedagogik främst används 

som ett komplement till den pedagogik som sker inomhus och att utomhuspedagogiken 
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framför allt används med syfte att lära om sådant som finns i utomhusmiljön (2011), vilket 

även går att tyda i förskollärarnas utsagor.  

 

Björklund anser att utomhusverksamheten kan spela en stor roll i barns lärande men att syftet 

med utomhusvistelsen inte alltid är självklart i förskolan (2016). Detta kopplar vi till en 

förskollärares uppfattning gällande att vissa pedagoger på hennes förskola inte alltid har ett 

pedagogiskt tänk med utomhusvistelsen. En annan förskollärare menar att pedagoger på 

hennes förskola ibland använder tiden utomhus till att diskutera arbetet i barngruppen med 

sina kollegor medan barnen leker fritt. En förklaring till det menar hon är att det inte finns 

tillräckligt med tid till att föra diskussioner mellan och inom pedagogerna i arbetslagen. 

Utomhus är det enligt förskolläraren lättare att få tid till att kunna samtala med varandra, 

vilket vi tror kan bero på hur deras förskolevardag är organiserad. Hur förskolors vardag är 

organiserad kan i sin tur påverka hur och i vilken utsträckning de utnyttjar utomhusvistelsen 

till att arbeta mot läroplanens mål, både genom spontana och planerade aktiviteter. Det 

förskollärarna berättar samstämmer med det Ohlsson talar om gällande att många pedagoger 

inte tar tillvara på de möjligheter som finns gällande att använda utomhusvistelsen som ett 

verktyg för att nå upp till läroplanens mål och riktlinjer. Enligt honom räcker det inte att bara 

vara utomhus, för att höja kvaliteten på utomhusvistelsen måste pedagogerna vara aktiva och 

upptäcka, undersöka, agera och uppleva tillsammans med barnen (2015). Ytterligare en 

aspekt som vi tänker kan påverka hur pass mycket förskollärarna utnyttjar utomhusmiljön 

till att genomföra planerade aktiviteter för att arbeta mot läroplanens mål, är att 

förskollärarna i denna studie anser att barnen lättare tappar koncentrationen utomhus. Det 

tror vi kan medföra att de ibland väljer bort att genomföra planerade aktiviteter utomhus för 

att arbeta mot läroplanens mål. Däremot berättar de att de ofta arbetar mot läroplanens mål 

under barns fria lek, en förskollärare berättar dock att hon anser att det arbetet kan förbättras 

hos vissa pedagoger på hennes förskola. En annan förskollärare menar att barnen även måste 

få tid till att leka ostört utomhus och att man som pedagog inte alltid ska lägga sig i leken. 

Hon beskriver sin roll som att vägleda och stötta barnen så de kommer igång att leka.  

 

Flera av förskollärarna i denna studie menar att de har den kunskap och det intresse som 

behövs för att kunna arbeta mot läroplanens mål utomhus men att vidareutbildning och mer 

inspiration till utomhuspedagogik skulle kunna göra att läroplansarbetet skulle ske i större 

utsträckning än vad de gör i dag. Däremot menar Szczepanski att en del lärare inte har 

tillräckligt med erfarenhet av att undervisa utomhus samt att de inte har det intresse och den 

kunskap som behövs för att vilja bedriva undervisning utomhus (2008). 
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8. Slutsats 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur pedagoger ser på barns lärande utomhus i en 

förskolekontext. Förskollärarna i denna studie ser inte någon stor skillnad mellan barns 

lärande utomhus och inomhus, de skillnader som dock framkom handlade om att 

kroppsrörelse och fler sinnen aktiveras i barns lärande utomhus, samt att lärandet i vissa 

situationer blir mer konkret utomhus. Genom arbetets gång har vi blivit mer medvetna om 

vikten av utomhuspedagogik i förskolan och vi har ökat vår egen kunskap om hur vi som 

blivande förskollärare kan arbeta mot läroplanens mål utomhus. Den slutsats vi kan dra av 

detta arbetes kunskapsbidrag är att pedagoger när de planerar undervisning i förskolan alltid 

måste reflektera över var undervisningen ska äga rum så lärandet sker i en autentisk situation, 

och att undervisningen på så sätt blir konkret för barnen. Inomhusmiljön är inte alltid den 

mest lämpade platsen för lärande, pedagoger kan ibland behöva genomföra sina planerade 

aktiviteter utomhus istället så barnen lättare får en verklighetsanknytning till ämnet och för 

att lärprocessen ska bli optimal. Därmed inte sagt att utomhusmiljön alltid är den mest 

lämpade platsen för undervisning.  

 

Undervisning ska knyta an till barns intressen, erfarenheter och funderingar, och barnen ska 

aktivt få göra, uppleva och undersöka med hela kroppen och alla sina sinnen. Vi anser inte 

att barn ska få mindre tid till fri lek utomhus, däremot bör pedagoger i förskolan dra nytta 

av barns lek på ett medvetet sätt för att arbeta mot läroplanens mål. För att kunna göra det är 

det viktigt att de är närvarande och ser möjligheter i det barnen gör, det barnen intresserar 

sig för samt de frågor barnen ställer sig. Om inte pedagoger är närvarande kan de missa 

många tillfällen till att vidga barns tidigare erfarenheter, kunskaper och värden. Som 

pedagog får man inte ta för givet att barn lär sig genom att bara vistas utomhus, utan man 

måste ständigt reflektera över sitt förhållningssätt och sina val, samt hur dessa påverkar barns 

lärande, både utomhus och inomhus. 
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10. Bilagor 

10.1 Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Våra namn är Josefin Nystedt och Sabina Bernström och vi har 

tillsammans påbörjat vårt examensarbete.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lärande utomhus i en 

förskolekontext. För att söka svar på det kommer vi utgå från frågeställningarna; Hur arbetar 

pedagoger mot läroplanens mål utomhus? Vad uppfattar pedagoger som för- och nackdelar 

med att arbeta mot läroplanens mål utomhus? Hur uppfattar pedagoger att de utnyttjar 

utomhusvistelsen för att arbeta mot läroplanens mål? 

 

För att kunna genomföra vår studie önskar vi nu att få ta del av dina tankar, uppfattningar 

och erfarenheter. Datainsamlingen kommer ske genom enskilda intervjuer som beräknas ta 

ungefär 30 - 40 minuter. Intervjufrågorna kommer vara utformade för att få reda på 

förskollärares tankar kring arbetet mot läroplanens mål utomhus i förskolan. Vi kommer 

under intervjun göra en ljudupptagning med hjälp av en mobiltelefon för att sedan kunna 

göra en transkribering. Allt insamlat material kommer behandlas och bearbetas enligt 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer, ert namn, förskolan samt annan känslig information 

kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att du som deltagare inte kommer kunna 

bli identifierad eller bli beskriven på ett identifierbart sätt i vårt arbete. Ditt deltagande i 

studien är frivilligt och om du under intervjun inte vill svara på någon fråga har du rätt att 

avstå. Du har även rätt att när som helst avbryta intervjun och ditt deltagande i studien. Det 

slutgiltiga resultatet av vår studie kommer att presenteras i en uppsats som examinerande 

lärare samt opponerande studenter kommer ta del av. Uppsatsen kommer även när den är 

klar att publiceras på DiVA portal, en gemensam databas för studentuppsatser. 

 

Vid frågor, tveka inte att höra av dig till oss eller till vår handledare! 

 

Vänliga hälsningar,  

Josefin Nystedt och Sabina Bernström 
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10.2 Intervjufrågor 

 

Inledande frågor 
 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Hur mycket tid uppskattar du att ni spenderar utomhus med barnen på er förskola? 

 Tycker du att ni är utomhus tillräckligt mycket? 

 Vad brukar ni göra när ni är utomhus?  

 Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

 

Uppfattningar och arbetssätt 
 Vilka tankar har du kring att arbeta mot läroplanens mål utomhus? 

 På vilka sätt arbetar du med läroplanens mål utomhus? 

 Hur ofta upplever du att du arbetar mot läroplanens mål utomhus? 

 Upplever du att det är några specifika delar av läroplanens mål som du arbetar mot 

i större utsträckning när ni är utomhus? 

 Upplever du att ni använder utomhusvistelsen i tillräckligt stor utsträckning för att 

förverkliga arbetet med läroplanen? 

 Upplever du att du har tillräckligt mycket kunskap om hur du kan arbeta mot 

läroplanens mål utomhus i förskolan? 

 

Möjligheter och utmaningar 
 Vad ser du för möjligheter eller fördelar kring att arbeta mot läroplanens mål 

utomhus jämfört med inomhus? 

 Vad ser du för utmaningar eller svårigheter kring att arbeta mot läroplanens mål 

utomhus? 

 Upplever du någon skillnad på barns lärande och utveckling utomhus och inomhus? 

 Är det någonting du anser att din förskola behöver utveckla i arbetet med 

läroplanens mål utomhus? 

 Upplever du att det krävs några specifika förutsättningar eller något specifikt 

material för att kunna arbeta mot läroplanens mål utomhus? 

 Är det någonting du vill tillägga? 
 

 


