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Abstract 
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Background Children spend much of their time outdoor at preschool. Preschool's mission is 

to provide children with a rich environment that is enjoyable, and that arouses their interest to 

learn new skills. Since motor skills and health are positively affected by the outdoor 

environment should kids get a good turnout at their preschool playgrounds as possible. 

Theoretical perspectives My study is based on theories from a socio-cultural perspective. 

The socio-cultural context is part of the outdoor environment because we experience and 

perceive nature depends on the society we live in and how we interact together 

Purpose I want to see what kind of vision teachers and parents have on the outdoor 

environment when it comes to children's learning and development. I also want to find out 

how the teachers are using the outdoors environment and find out the parents' reason, when it 

comes to choice of preschool.  

Methodology The work is based on qualitative interviews with two teachers and two parents 

from each preschool. I also conducted observations to my work. To my study, have i chosen 

to see the importance of the outdoor environment on one preschool run by the community 

board and one “all weather” (Friluftsfrämjandet) preschool 

Conclusion My conclusion is that all the teachers think that outdoor education is important. 

The language is something they try to think of when they are outdoors with the kids. It also 

turns out that the parents from the preschool runt by the community board was dissatisfied 

with pedagogy and design while the parents of the “all weather” preschool had a more 

positive view of their. Majority of parents chose their children's preschool because of the 

geographical and depending how their lifestyle and background looks like. 

Keywords outdoor environment, learning, teachers, parents 
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1. Inledning   
Av min lärarutbildning och min verksamförlagda utbildning (VFU) har jag fått bilden av att 

utomhusmiljön på förskolans gårdsrum är en viktig del av barns lärande och utveckling, då 

barnen vistas där i stor utsträckning. Även om barnen går iväg med personal till närliggande 

platser, så som parken har jag genom min VFU kunnat se att förskolegården är den plats där 

utevistelsen allra mest hålls till.  

Att barn måste vistas mycket utomhus och vara fysiskt aktiva är något man ofta får höra. I en 

publikation från Statens folkhälsoinstitut (Faskunger 2009) framhålls det att en central faktor 

för barns nuvarande och framtida hälsa är regelbunden fysisk aktivitet. Faskunger menar att 

barns fysiska aktivitet generellt har minskat och stillasittande aktiviteter istället har ökat. Man 

bör därför motverka den ökande inomhusvistelsen mot en ökad utomhusvistelse för barn i alla 

åldrar. En fysisk aktivitet i naturens hägn skulle vara stimulerande för barnen och främja 

deras hälsa. Det framhålls även i publikationen av Faskunger att i Sverige är det många 

förskole/skolgårdar som definitivt är i stort behov av förnyad och stimulerande utrustning för 

att bättre kunna skapa förutsättningar för utomhuspedagogik av fysiska lekaktiviteter. 

Utegårdens rum borde vara en självklar plats för ett barns aktiviteter men olyckligt nog är 

många gårdsrum i landet slitna och under all kritik. (Faskunger 2009, s 6).  

Valet av förskola står inte bara mellan privat eller kommunal förskola, utan även mellan 

förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Några exempel på olika pedagogiska 

inriktningar är Montessori, Reggio Emilia och Waldorf och I Ur och Skur. Just I Ur och Skur 

har en specifik inriktning vilket är utomhuspedagogik. En förälder gör oftast ett aktivt val när 

det kommer till val av förskola. Med aktiv val menar jag att det finns en tanke bakom 

övervägandet inför valet av en specifik förskola. 

Jag vill med min undersökning få en större förståelse och inblick i hur föräldrar ser på 

utomhusmiljön och vad som ligger till grund för deras val av förskola. Då utomhusmiljön kan 

bidra till så mycket goda effekter för ett barns välbefinnande vill jag samtidigt undersöka hur 

pedagogen ser på sin utomhusmiljö och på vilket sätt de arbetar i den miljön med barnets 

lärande och utveckling. 
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2. Bakgrund 
I avsnittet bakgrund kommer definitioner av olika begrepp presenteras. Jag kommer redogöra 

om hälsa och miljö, om I Ur och Skur och kommunal förskola, läroplanen och begreppet 

utomhuspedagogik. 

2. 1 Hälsa och miljö 
Johan Faskunger är doktorand och beteendevetare inom fysisk aktivitet och hälsovetenskap. 

Han belyser att det finns en rekommendation från Världshälsoorganisationen WHO att barn 

och ungdomar i Europa ska aktivera sig minst 60 minuter per dag men ändå är det endast en 

tredjedel som gör det. I samhället generellt har stillasittande aktiviteter ökat och fysisk 

aktivitet minskat. Orsakerna till utvecklingen är inte klarlagt men en aspekt som delvis kan 

förklara detta är en nedbringande utevistelse (Faskunger 2009, s 19). Han fortsätter med att 

barn fördriver mycket av sin tid i förskolan eller skolan. Det finns vetenskapliga bevis på att 

förskolan och skolan är arenor som är effektiva när det kommer till att öka fysisk aktivitet hos 

barn. Gården är alltså en viktig plats för att gynna ett barns fysiska aktivitet och leken 

utomhus förstärker dessutom deras välmående. Förskolegården ger också en positiv effekt på; 

hälsa, motorik, skolmognad, inlärning, koncentration och hjälper barnen i de sociala 

spelreglerna. Det har visat att förskolebarn är betydligt mer fysisk aktiverad om de har en stor 

yta att röra sig på och att den är utformad med buskar, träd och med kuperad terräng 

(Faskunger 2009, s 22).  

 

2.2 Den kommunala förskolan och I Ur och Skur  
Till min studie har jag valt två förskolor, en kommunal förskola och en privat förskola med 

inriktning, I Ur och Skur. Jag kommer nu definiera vad som utgör dessa inriktningar.  

Pedagoger på den kommunala förskolan arbetar efter läroplan för förskola (Lpfö98), som 

Utbildningsdepartementet tog fram 1998 och som blev reviderad 2010. Den 1 juli 2011 

började den reviderade läroplanen att gälla. Förskolans uppdrag är att bygga grunden för ett 

livslångt lärande. Verksamheten skall också vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. En god 

pedagogisk verksamhet är även något som förskolan skall erbjuda barnen, där forstran, 

omsorg och lärande bildar en helhet (Lpfö 98/10, s 5). 

 I Ur och Skur verksamheten drivs av Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandet är en svensk 

självuppoffrande organisation som anordnar ledarledda friluftsaktiviteter inom ett antal 
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områden för sina medlemmar. I Ur och Skur driver verksamheten privat, kommunalt och i 

kooperativ form. Alla dessa enheter har ett licensavtal med Friluftsfrämjandet där man får 

förfogande till nätverk, forskning, utbildning och en ständig vidareutveckling. På hemsidan 

till Friluftsfrämjandet står det att, I Ur och Skur, bygger pedagogiken på övertygelsen om att 

barns behov av rörelse, gemenskap och kunskap ska tillfredställas med lustfyllt lärande, alltså 

upplevelsebaserande element. En central del i pedagogiken är att vistas både inne och ute. 

Som ledare ska man dagligen göra val vad som passar bäst just för dagens aktiviteter, bäst 

både för den enskilda individen och för gruppen. Ledarna ska utgå från barnen och gruppen 

och sedan ska deras fortsatta roll vara medupptäckande, medundersökande, medagerande och 

medupplevande (Friluftsfrämjandet 2010). 

2.3 Läroplanen  
I läroplanen står det att ett barns utveckling och lärande i förskolans verksamhet ska 

genomföras så att den stimuleras och utvecklas. Miljön som barnen vistas i ska vara öppen, 

inbjudande och innehållsrik. Leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet ska främjas i 

verksamheten, samt att man ska ta till vara och stärka barnets intresse att lära sig nya 

erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Förskolans verksamhet ska hjälpa barnen till att 

utveckla en förståelse för sin omvärld och sig själva. Dessutom ska nyfikenheten främjas, så 

som lusten att vilja lära och att utforska också vara en del av verksamheten, inomhus som 

utomhus. Barnen bör ställas inför nya utmaningar och stimuleras att inta nya färdigheter, 

kunskaper och erfarenheter. Utomhusvistelse bör även ge stöd och stimulans i motorisk 

utveckling (Skolverket 2006, s 9-11). 

2.4 Utomhuspedagogik 

Enhetschefen Szczepanski för Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik menar att det 

väsentliga i en utomhuspedagogik är användandet av upplevelsebaserande förstahands 

erfarenheter utomhus i samspel med textbaserande praktik. Han menar att barn och pedagoger 

måste lämna den formella platsen ”skolan” för sitt lärande och genom landskapet införskaffa 

förstahandserfarenheter. Därigenom visar man vägen för kreativa lärprocesser. Det finns 

vetenskapligt samband när det kommer till fysisk kontakt med naturen i förhållande till hälsa, 

lek och lärande, avhandlar han vidare (Szczepanski 2007, s 10).  

Hedberg menar att utomhuspedagogik inte bara handlar om att lära sig saker om naturen, utan 

att man ska kunna använda sig utav utomhuspedagogik i alla ämnen och på så sätt förstärka 
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inlärningen. Att försöka hitta fina färger i naturen och sedan med hjälp av vattenfärg försöka 

skapa samma slags färgnyanser är ett exempel som han tar upp (Hedberg 2004, s 77). 

Claesdotter kommer också in på att utomhuspedagogik inte bara handlar om att vara utomhus 

och menar att det också handlar om geografi, kultur, språk och historia. Kunskapen blir större 

om man först bekantar sig med sitt arbete, vilket i samma utsträckning inte gäller vid arbete 

inomhus. Om man t.ex. pratar om ”sniglar” så kan man gå ut i naturen och titta på dem, känna 

hur en snigel känns, istället för att läsa allt i en bok (Claesdotter 2005, s 88- 92). Dahlgren och 

Szczepanski fortsätter och tar upp att utemiljön är mycket mer än ett rum för lärandet. De 

menar att det är i utemiljön man kan erbjuda innehållsrika strukturer i form att natur-/ 

kulturspår, färger, former, smaker, dofter och sinnliga upplevelser som ger helt nya 

erfarenheter.  Kunskap om utemiljön kan inte fås genom bildlig eller boklig klassrumskontext. 

Utomhuspedagogiken övergriper flera dimensioner hos lärandet; det känslomässiga, estetiska, 

biologiska och det kulturella (Dahlgren & Szczepanski 2004, s 10).  
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal pedagoger och föräldrar ser på 

utomhusmiljöns betydelse när det kommer till barns lärande och utveckling. När det gäller 

pedagogerna vill jag både undersöka deras syn på utomhusmiljön men även hur de använder 

utemiljön i sitt arbete. Följaktligen är avsikten att undersöka föräldrars syn på utomhusmiljön 

men även vad deras skolval grundar sig på.  

Mina frågeställningar till de intervjuade pedagogerna/föräldrarna: 

 Hur ser pedagogerna på utomhuspedagogiken när det gäller barns lärande och utveckling? 

 Hur använder sig pedagogerna av utemiljön för barnens lärande och utveckling? 

 Hur ser föräldrarna på sitt barns utemiljö på förskolegården? 

 Vad styr föräldrarnas val av förskola? 

 

4. Material och metod 
Under denna rubrik kommer jag att belysa hur jag har gått tillväga och vilka metoder jag har 

använt mig av i min uppsats. Metod är enligt Thomassen en förbindelse mellan material och 

teori som kan ge ett säkert vetande. Det bästa vi har är en korrekt vetenskaplig metod för att 

försäkra oss om att vi når fram till ett så välgrundat vetande som möjligt (Thomassen 2007, s 

100).  

4.1 Kvalitativ metod 
Mitt metodval till denna studie är kvalitativa intervjuer och som är en metod som är mest 

lämpad för min uppsats. Detta anser jag eftersom det är respondenternas personliga åsikter 

och tankar jag vill komma åt. 

Kvalitativ metod har sin grund i det hermeneutiska synsättet där man försöker tolka och förstå 

det man vill fördjupa sig i (Thomassen 2007, s 178- 180). Enligt Monica Dalen har en 

kvalitativ forskning som mål att få förståelse om fenomen i personers sociala verklighet i 

olika situationer. Att få en större insikt hur människan anpassar sig till sin livssituation är vad 

det handlar om menar Dalen (Dalen 2007, s 11).  



8 

 

Det empiriska materialet, i det här fallet insamlat genom intervjuer och observationer från 

förskolorna, analyseras och tolkas med hjälp av uttagna teorier samt från tidigare forskning på 

området. Inom den kvalitativa metoden är detta ett vanligt sätt att arbeta på och kallas för 

innehållsanalys (Larsen 2009, s 101-102). 

Eftersom allt som sägs registreras genom inspelning menar Pripp & Öhlander, att det finns 

händelser som är alltför känsliga, svåra eller kontroversiella för att människor ska kunna tala 

om dem i intervjuer. Att jämföra likheter och skillnader är något som observation kan ge 

möjlighet till och i det människor gör och hur de själva beskriver sig göra. När det kommer 

till sina egna handlingar är människor inte alltid medvetna om dessa (Pripp & Öhlander 2011, 

s 114).  

4.3 Genomförande av intervjuer 
Till mina intervjuer skrev jag en intervjuguide med frågor. Dessa frågor fick informanterna 

inte i förväg eftersom jag inte ville ha inövade svar. Informanterna fick bara kännedom om 

ämnet, utemiljöns betydelse för barns lärande och utveckling. Alla intervjuer med 

pedagogerna skedde på respektive förskolas personalrum medan intervjuerna med föräldrarna 

skedde på vitt skilda platser. Jag utgick från min intervjuguide men hade även följdfrågor till 

informanterna. Intervjuerna tog olika lång tid men 30 minuter i snitt. Jag fattade beslut om att 

spela in intervjuerna då jag ville vara en bra lyssnare och inte distrahera dem med mina 

anteckningar. 

4.4 Observationer 
Till min undersökning har jag genomfört deltagande observationer på två förskolor, en 

observationsdag på vardera. Utöver intervjuerna ville jag göra dessa observationer för att få 

en bättre inblick vad lärarna menade när de talade om utomhusmiljö. Hur pedagogerna 

använder sig av utemiljön har jag tänkt få svar på genom mina observationer men även genom 

pedagogens beskrivning under mina intervjuer.  

Jag har utfört en så kallad passiv deltagande observation. Enligt Larsen innebär det att 

forskaren har som önskemål att situationen som studeras inte påverkas av hans eller hennes 

närvaro. Forskaren fokuserar sig på att beskriva det som händer och han menar också att detta 

är det vanligaste utseendet av en observation (Larsen 2009, s 90).  
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Larsen menar att fördelar med kvalitativa metoder är att forskaren står ansikte mot ansikte 

med informanten. En annan fördel är att forskaren kan ställa kompletterande följdfrågor och 

få mer fördjupande svar (Larsen 2009, s 26-27). Pripp & Öhlander lägger till att genom 

observation kan man få fram information som människor inte tänker på att berätta om i 

intervjun och som är självklart och givet (Pripp & Öhlander 2011, s 74- 75).   

Det är många faktorer som kan påverka resultatet om man använder sig av observation som 

metod, vilket jag var medveten om. Larsen menar att en felkälla kan vara att man inte kan få 

med allting som händer. Pedagogerna kan vara ouppmärksamma eller trötta och man kan vara 

på en plats där det är svårt att se vad som händer. En annan felkälla kan vara att vårt första 

och sista intryck av det man observerar också fastnar i vårt medvetande och att det därför kan 

vara svårt att ändra uppfattning. Denna felkälla kan ge en oriktig beskrivning av personen 

eller händelsen menar Larsen vidare. Dessutom kan våra egna uppfattningar färga det vi 

tolkar och bara för vi observerar en viss sak en dag så betyder det inte att vi upptäcker 

detsamma en annan dag (Larsen 2009, s 110).  

Mina observationer har jag därför som ett komplement till mina intervjuer för att underlätta 

tolkningen och förståelsen av svaren.  

4.5 Urval 
För min undersökning valde jag att intervjua två pedagoger, respektive två föräldrar på två 

olika förskolor, totalt åtta stycken informanter. En verksamhet var en kommunal förskola och 

den andra förskolan I Ur och Skur, båda ligger söder om Stockholm. Jag har ställt dessa 

förskolor mot varandra på grund av att många föräldrar ofta gör ett aktivt skolval och att det 

finns många olika pedagogiska inriktningar. En av de olika inriktningarna är I Ur och Skur 

och som grundar sin verksamhet på just utomhuspedagogik och vilket jag tänkte kunde vara 

passade till min studie. Anledningen till mina förskole/informantval är att om möjligt få fram 

fler synvinklar/aspekter på utomhusmiljön men också föräldrarnas grundskäl till skolvalen. 

Jag valde att ta med föräldrarna i min studie då det inte finns allt för många granskningar över 

vad föräldrar anser om sitt barns utemiljö. Dalen menar att om man vill få kunskap om hur 

föräldrar upplever vardagen är det nödvändigt att få dem till att berätta om sina erfarenheter 

och upplevelser (Dalen 2007, s 12). Även om jag kunde få ett mer varierat material så var jag 

samtidigt medveten om att jag inte kunde få ett generellt svar till min studie.   
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Avdelningarna på förskolorna är för barn mellan tre och fem år. Jag kontaktade förskolorna 

genom ett informationsbrev och skrev om min utbildning och mitt syfte med examensarbetet. 

Den kommunala förskolan valdes genom att den var relativt nära hemmet och mitt val av 

förskolan I Ur och Skur var ett tips från en vän.  

Jag valde något som Larsen kallar för ett urval enligt självselektion när det kom till val av 

föräldrar. Det betyder att informanterna (föräldrarna) själva får bestämma om de vill delta i 

studien efter man tillfrågat dem. Jag har dessutom använt mig av ett urval som inte är 

generaliserande. Med det menas att föräldrarna lyfter fram sin syn på utomhusmiljön och om 

sina förskoleval men detta är något som inte gäller alla föräldrar som har sina barn på 

antingen den traditionella kommunala förskolan eller i verksamheten I Ur och Skur (Larsen 

2009, s 77- 78). 

4.6 Metoddiskussion 
Jag har fått all den information som jag behövt genom mina genomförda kvalitativa intervjuer 

för att få svar på mina frågeställningar. Genom intervjuerna har jag fått en större förståelse 

och kännedom om hur både pedagoger och föräldrar kan tänka när det gäller utomhusmiljön. 

Eftersom jag hade många respondenter i min undersökning var det oerhört tidkrävande att 

redovisa resultatet man hade fått fram. Detta kan jag se som en nackdel när det kommer till 

kvalitativa intervjuer. Eftersom denna studie var tidbegränsad var det också svårt att redovisa 

ett större resultat av pedagogers och föräldrars syn på utomhusmiljön. Jag tror att det hade 

varit intressant om man kunnat ta med fler respondenter för studien istället för mina nämnda 

åtta. Då hade man fått ett större/bredare perspektiv vilket hade gjort att man troligen fått ett 

annat resultat också. Man hade kunnat använda sig av en enkätundersökning för att få ett 

säkrare resultat på hur pedagoger och föräldrar ser på utomhusmiljö. Stukát menar att 

valmöjligheten att använda sig av en enkätundersökning för att nå ett större antal respondenter 

hade varit bättre än vad som är möjligt vid intervjuer (Stukát 2005, s 42).  Larsen tar upp att 

en nackdel med kvalitativa metoder kan vara att det är svårt för respondenterna att vara 

uppriktiga när den som intervjuar sitter framför en. Att anonymt svara genom formulär kan 

vara enklare. En annan möjlig nackdel kan vara att respondenten svarar det hon/han tror att 

intervjuaren vill höra, eftersom hon vill göra ett bra intryck eller rentav undanhålla brist på 

kunskap (Larsen 2009, s 27). Andra möjliga hinder är att mitt resultat har påverkats av de 

metoder jag har använt mig av. Det kan ha varit något fel i mitt urval, min insamling eller/och 

analys. Larsen menar att man kan ha möjliga felkällor på låg reliabilitet, att man alltså inte 
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ställt frågorna tillräckligt noggrant/samvetsgrant. Att det även kan finnas möjliga effekter på 

analysarbetet och med det minnas att man kan ha dragit felaktiga slutsatser. Ett exempel som 

Larsen tar upp är att man drar slutsatser för en hel grupp när materialet endast gäller enskilda 

personer (Larsen 2009, s 71). Som jag tidigare nämnt kan undersökningen inte ge en rättvis 

bild på hur alla ser på/arbetar för sin verksamhet och jag kan därför inte dra några generella 

slutsatser. 

4.7 Bakgrundsinformation/beskrivning av förskolorna 
 

Kommunal förskola: Förskolan är kommunal och ligger i ett mångkulturellt område söder 

om Stockholm. De har två småbarns avdelningar och två storbarnsavdelningar. Deras förskola 

består av ett fristående hus med två våningsplan med en mindre gård för de yngre barnen och 

en större gård för de äldre barnen. Gården för de äldre barnen är stor och är omgiven av berg, 

gräs, träd och buskar och innehåller lekstuga, gungbräda, cyklar, klätterställning med mera. 

Gården för de yngre barnen är mindre och marken på gården är till största delen täckt av asfalt 

och grus. Det finns en lekstuga, en sandlåda med tillbehör, en bänk utan tak, samt några 

cyklar. 

 

Pedagoger från en kommunal förskola  

Pedagog 1 (K1) Pedagog 2 (K2) 

 K1: En förskollärare med arton år i branschen. Hon arbetar med de yngre barnen, ett och tre 

åringarna. Kunskapen om natur är det viktiga hon har tagit med sig från sin lärarutbildning. 

K2: En nyexaminerad förskollärare som varit anställd på förskolan i två år och arbetar på en 

avdelning med tre och fem åringar. Hon tar upp att hon har fått en del kunskap om natur och 

miljö genom sin utbildning. 

Föräldrar från kommunal förskola  

Förälder 1 (K3) Har sitt barn på småbarns/avdelning och har en grundskoleutbildning. 

Förälder 2 (K4) Har sitt barn på storbarns/avdelning och har en högskoleutbildning. 
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 I Ur och Skur förskola: Förskolan är en fristående föräldrakooperativ verksamhet och ligger 

i samma storstad som den kommunala förskolan. De har två avdelningar, en med ett och tre 

åringar och en med fyra och fem åringar. Förskolan är nyrenoverad och relativt liten. Gårdens 

rum är däremot stor, kullig, och med mycket träd och grönska. I träden finns det möjlighet att 

klättra och bygga. Det finns tillgång till en skogsglänta, snickarbod, lekstuga, stockar för 

balansgång, bänkar, stengrill med mera. Gården är inte åldersindelad utan alla avdelningarna 

har gårdsrummet tillsammans. 

Pedagoger från I Ur och Skur  

Pedagog 3 (U1) Pedagog 4 (U2) 

 U1: En förskollärare som har en grundutbildning med sig inom IUS (I Ur och Skur) och åtta 

års erfarenhet. Hon arbetar på en avdelning med fyra och fem åringar. Hon har ett stort 

intresse för allt som rör natur och miljö. 

U2: Är barnskötare i grund och botten men har även hon gått en grundutbildning inom IUS 

och har fjorton års erfarenhet. Hon arbetar på samma avdelning som (U1) med fyra och fem 

åringar. Att förmedla kunskaper om natur och miljö till barnen är något hon brinner för. 

Föräldrar från I Ur och Skur 

Förälder 3 (U3) Har sitt barn på storbarnsavdelning och har en högskoleutbildning. 

Förälder 4 (U4) Har även hon sitt barn på storbarnsavdelning och med en högskoleutbildning.  

4.7 Etiska principer 
Respondenterna har blivit informerade enligt de krav som vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer tar upp och som behandlas i Stukat (2010). De har fått ta del av informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa innebär att jag har informerat 

de inblandade om den aktuella forskningens syfte och även att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Respondenterna har också blivit informerade att deras namn inte 

kommer publiceras utan blir fingerade, likaså gäller det den kommun eller förskola som 

undersökningen är genomförd på. Till sist har samtliga även blivit informerade om att 

intervjuerna endast kommer användas som underlag till min undersökning och kommer 

därefter raderas (Stukat 2010, s 130-133) 
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5.  Teorianknytning 
Det finns obegränsat med teorier och tolkningar om själva begreppet lärande. Det ges även 

många tillfällen till lärande i förskolans verksamheter när det gäller området natur. Därför ska 

jag nu presentera några utvalda teorier kring lärandet som kan vara passande för min studie.  

Något jag även kommer gå in på är sociokulturella tankar om lärandet. Inom förskolans 

verksamhet är det framförallt Vygotskij som har haft en stor betydelse gällande detta.          

En teori menar Thomassen beskriver och baseras på regelbundna relationer mellan fenomen. 

Det är något allmänt och ska förklara eller öka uppfattningen av ett fenomen (Thomassen 

2007, s 33). 

5.1 Lärande, upplevelser och språk 
Vygotskij säger att lärandet sker mellan samspelet i den yttre och inre miljön och att man i 

denna interaktion inte ska undervärdera betydelsen av den omringande fysiska miljön 

(Vygotskij 2005, s 31, 36). Genom sin tolkning av Vygotskij menar Strandberg att lärandet 

alltid inträffar i sociala samspel där man till en början lär sig tillsammans med andra det man 

sedan lär sig göra på egen hand (Strandberg 2006, s 11). Strandberg menar vidare att lärandet 

påverkas av olika miljöer i kulturella och historiska sammanhang samt att vi använder oss av 

verktyg eller hjälpmedel så som språket (Strandberg 2006, s. 11-12).  

 

Lundegård lyfter fram att lärandet i uterummet eller naturen ger barnen tillfälle att se ett 

konkret samband mellan sina handlingar, erfarenheter och språk (Lundegård 2004, s. 95–96). 

I vår kultur är språket en betydande del och påverkar därför våra föreställningar om världen 

omkring oss där exempelvis händelser och olika föremål i naturen blir uppenbara för oss först 

via språket (Lundegård 2004, s. 90, 95–96). Vi skaffar oss erfarenheter och kunskaper genom 

samspelet med andra och den fysiska miljön runt omkring oss och detta blir sedan vår grund 

för att kunna förstå vår omvärld (Säljö 2000, s. 34–35). Det skapar därför större 

förutsättningar för barnen att klara av att se och förstå helheten med själva lärande i 

utomhusmiljö. I verkliga miljöer ingår allt på ett naturligt sätt och det finns ingen uppdelning i 

de olika ämnena. Det blir pedagogernas uppgift att synliggöra detta tillsammans med barnen 

(Dahlgren 2004, s. 50).  

Brügge och Szczepanski menar att det är en förutsättning för barnen att ha kunskaper om djur 

och växter för att kunna skapa sig en förståelse och relation till dessa. Det är först då menar 

dem som man kan ta sig an och känna delaktigheten i själva kretsloppet och naturen (Brügge 
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& Szczepanski 2007, s. 41). Szczepanski menar också att det inte bara är språkbaserande fakta 

och kunskap i vår kultur som är betydelsefull utan den outtalade tysta kunskapen är en minst 

lika viktig faktor när det kommer till ett upplevelsebaserat lärande utomhus (Szczepanski 

2004, s. 13–14). Alla våra sinnen stimuleras i en lärandemiljö utomhus och genom fysisk 

aktivitet förbättras även motoriken och hälsan. När alla dessa är så nära förenade till varandra 

förbättras dessutom förutsättningarna för lärandet (Szczepanski 2004, s. 11–13). Det som är 

grunden menar Hedberg för barns lärande om och i naturen är att de får lära sig att trivas i, 

njuta av, och ha roligt i den. För att barnen ska få möjlighet till detta och kunna skapa en 

relation till naturen krävs det att de regelbundet får vistas i den miljön (Hedberg 2004, s. 68–

69).  

5.2 Utformning av utemiljö 
Petersson tar upp i sin teori att uterummet bör vara indelad i olika ”rum” som framkallar en 

viss avskildhet men inte på ett sätt så att det känns otryggt för barnen. Det ska finnas material 

som lockar till verksamhet, då barn leker med en plats, mer än på en plats och då tycks en 

”naturlig” eller ”vild” miljö vara mer givande för barnen än en redan utformad lekplats. För 

barn blir den redan utformade miljön snart utforskad och i och med det också ointressant. De 

söker sig snart till nya närområden som kanske är mer olämpliga, såsom parkeringsplatser och 

planteringsytor. Det betyder inte att en tillrättalagd miljö inte behövs men en naturligt 

vildvuxen uterumsmiljö kan vara bättre. Gungor, klätterställningar och sandlådor fyller olika 

funktioner och är till exempel en bra samlingsplats för både vuxna och barn. De bör därför 

utformas och skötas så att både barn och vuxna trivs där (Peterson 2004, s 122-123). 

Björklid tar upp att den pedagogiska miljön består av såväl samspel mellan både barn och 

vuxna och mellan barn, som fysisk utformning och material, samt det klimat eller den 

atmosfär som finns i verksamheten. Miljön skickar sina budskap om vad som kan 

inträffa/infinna sig i den pedagogiska verksamheten och därför ska utformningen vara på ett 

sätt där barns lärande både stimuleras, underlättas och utmanas. Den pedagogiska miljön ska 

även uppmuntra barn till olika typer av verksamheter, handling, upptäckande och utforskande. 

Miljön består av såväl fysiska som psykiska aspekter, d.v.s. både material, utrymmen och 

klimat. När det kommer till förskolans fysiska utformning får den inte vara stillastående. Hon 

menar att miljön ska kunna användas och förändras på ett anpassningsbart sätt oberoende av 

att verksamheter är i gång och vad som för stunden intresserar barnen. Det är viktigt att barn 

deltar aktivt i utformningen av den fysiska miljön, på så sätt är de delaktiga i sitt eget lärande. 

Samtliga utrymmen ska de kunna använda under dagen och de ska även kunna möblera om 
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och skärma av platser beroende på funktion eller aktivitet i verksamheten (Björklid, 2005, s 

38-39). 

5.3 Kulturellt kapital och habitus 
Till min studie passar den franske sociologen Pierre Bourdieus teori in. Carle (1995) skriver 

att Pierre Bourdieu viktigaste begrepp är bland annat kulturellt kapital och habitus.  

Med kulturellt kapital menar Bourdieu att det finns olika typer av kapital; kulturellt, socialt, 

symboliskt och ekonomiskt. Pierre Bourdieu påstår att man ifrån sin uppväxt har med sig 

kulturella miljöer och traditioner. Som barn kan man bland annat blivit påverkad av sin 

omgivning och fått gåvan att se det fina i estetiska objekt. Att ha den möjligheten kan vara en 

del av något som har fått namnet finkultur. Bourdieu belyser att valen vi gör styrs av en slags 

känsla för det sociala och det är vi för det mesta medvetna om, vi styrs alltså av sociala 

scheman. Det handlar om alla våra val som vi gör, exempelvis då vi väljer musik, bil eller 

förskola är det ett uttryck för vår egen smak. Så våra val är ett uttryck för en social kollektiv 

livsstil och inte bara en slump (Carle 1995, s 360- 375). 

Med begreppet habitus menar Bourdieu att allt har en biologisk bas i människan och vi blir 

formade av det vi har runt omkring oss och hur vi uppfattar omgivningen. Barndomen är den 

period då vi i högsta grad blir formade och påverkade av habitus. Vid den tidpunkten är man 

mest påverkbar för omvärldens nya intryck. Habitus ger form åt ens stil och smak även som 

vuxen, men inte i lika stor utsträckning. I sin tur påverkar människan det aktuella mönstret 

och de olika fält som skapas. Varje fält har fastställda ramar och regler som beskriver habitus 

såsom en känsla som finns i både kropp och själ. Denna känsla som uppkommer är vad vi 

anser är rätt i vår sociala situation. Det vi uppfattar som rätt inträffar utifrån ett instinktivt 

beteende, till exempel vårt val av kläder, våra rörelser, vårt tal och vad vi gör på fritiden. 

Bourdieu påstår att vår smak är ett uttryck för vår klasstillhörighet och livsstil. Smaken 

belyser den sociala tillhörigheten och kan bero på ekonomin, det sociala, kulturella eller 

symboliska kapitalet (Carle 1995, s 383).       

5.4 Relevans för studien  
Det tas upp att lärande sker mellan ett samspel med andra och att lärandet också påverkas 

genom olika miljöer i historiska och kulturella sammanhang. Genom dessa miljöer använder 

vi oss av verktyg som bland annat språket. Denna teori kan vara användbar för att förstå och 

se på barns lärande och utveckling. Det lyfts även fram att föremål och händelser blir 

uppenbara i naturen med hjälp av språket och den teorin kan vara relevant när det kommer till 

pedagogernas användning av utemiljön. Något som också tas upp är att lärandemiljön 
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utomhus förbättrar vår hälsa och motorik och att den stimulerar alla våra sinnen. Denna teori 

kan tänkas vara användbar när det kommer till föräldrarnas val av förskola. Dessa faktorer 

tänker jag kan vara en anledning till varför man har valt just den förskola ens barn går på. 

Förskolans utformning av utemiljön tas också upp och att det är viktigt för barns lärande. 

Detta kan också vara relevant för föräldrars val av förskola men även för att förstå om barns 

lärande och utveckling samt pedagogens användning av utemiljön. När det kommer till 

begreppen kulturellt kapital och habitus tänker jag att det kan vara relevant i förhållande till 

föräldrarna och att de begreppen kan vara avgörande till deras val av förskola. 

 

6. Tidigare forskning om utemiljö 
I denna del kommer jag redovisa fyra områden som är betydande gällande utemiljön och som 

tas upp i undersökningen.  

6.1 Lärande i utemiljö 
Grahn m.fl. menar att det behövs en miljö som erbjuder olika slags moment som tränar 

barnens motorik och som på så sätt förbättrar deras kondition. När det kommer till att skaffa 

sig motoriska färdigheter är utomhusmiljön en bra plats eftersom att det där finns större 

utrymme för de grovmotoriska övningarna. Det är via rörelser som barnen får förståelse och 

kontroll över sin kropp och sina olika kroppsdelar. Föremål som stubbar, stenar, backar och 

gräs är något som finns i naturen och som gynnar barns motoriska utveckling. För många barn 

är det en utmaning att ta sig över en sten, gå på ojämn mark, snubbla och kunna ta sig upp 

igen. Det är när grovmotoriken tränas som barnen utvecklar bättre balanssinne och 

muskelmassan växer. (Grahn m.fl. 1997, s 11- 12.). Fortsättningsvis menar Grahn m.fl. att 

naturen kan upplevas olika av olika individer. De menar att ett öppen och ljus naturrum där 

det även finns inslag av vatten kan ge en känsla av trygghet medan ett mörkt stängt naturrum 

kan tolkas som osäkert. Barn inspireras till olika lekar beroende på vilken miljö de vistas i. 

Miljön ska väcka lust och intresse hos barn som i sin tur kan leda till att barnen vill sträva 

efter ny kunskap och därigenom utvecklas (Grahn 1997, s. 5- 12).  

Pia Björklid behandlar i sin forskningspublikation olika forskares aspekter om lärande. Hon 

tar upp att lärande sker i samspel med omvärlden - en interaktion process - som finns i flera 

olika miljöer, särskilt de som är betydelsefulla för individen. Björklid menar att all mänsklig 

verksamhet är en aspekt på lärande. I förskolan sker lärandet genom deltagande i olika 

aktiviteter, ett alltmer utökat deltagande. Detta sker genom att t.ex. barnet observerar vuxna 

eller andra barn med andra kunskaper/färdigheter i olika situationer (Björklid 2005, s 61). 
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Fortsättningsvis menar hon att lärandet inte bara behöver inträffa i klassrumssituationer, inte 

heller på specifika platser eller speciella tider. Själva lärandet är något som äger rum hela 

tiden i olika slags miljöer såväl som i de formella som i de informella miljöerna. I interaktion 

mellan miljöfaktorerna och de personliga faktorerna sker det hela tiden ett lärande för 

människan. För individen är den fysiska, sociala och den kulturella miljön ett resultat i 

samspel med lärandet (Björklid 2005, s 21-31). 

6.2 Fysisk och social utemiljö 
Anders Szczepanski har tillsammans med ett par andra redaktörer gjort en del forskning inom 

utomhuspedagogik. Enligt Szczepanski råder det inget tvivel om att rörelse och fysisk 

aktivitet är friskfaktorer. Barn som har en grön och omväxlande utomhusmiljö till sitt 

förfogande är också friskare, utvecklar en bättre koncentrationsförmåga och leker med större 

variationsregister, än barn i sterila utomhusmiljöer. Det har också visat att det blir en högre 

lekkvalité om förskolegårdar har en större naturpräglad yta, då den i sin tur stimulerar till en 

ökad tid utomhus. Även att gröna miljöer skapar utmaningar, eget utrymme och spänning, 

samt ge en möjlighet till vila och reflektion (Szczepanski 2007, s 23). 

 

I projektet Ute på dagis studerade Patrik Grahn, Fredrika Mårtensson, Bodil Lindblad, Paula 

Nilsson och Anna Ekman barns lek, koncentrationsförmåga, motoriska förmåga och 

sjukfrånvaro på två förskolor. Den ena förskolan låg i storstaden Malmö och den andra i dess 

utkant. Verksamheterna startade båda runt 1990-1991 och hade båda rykte om att vara mycket 

bra förskolor. När det kom till barnens föräldrar och deras socioekonomiska bakgrund så var 

den relativt lika. Det som främst skiljde förskolorna åt var hur mycket tid man vistades 

utomhus och förskolegårdens utformning. Barnen i förskolorna observerades i återkommande 

perioder under ett år. Den ena var en förskola med inriktning I Ur och Skur, vilket betyder att 

man i verksamheten är utomhus så mycket som möjligt. Den andra förskolan var en nybyggd 

innerstadförskola med en rätt påkostad utemiljö. Resultatet visade att I Ur och Skur - 

förskolan var bättre i alla avseendena. Dels hade barnen där en lägre sjukfrånvaro, var vigare, 

starkare i armar, händer och bål, samt en balansförmåga som var mycket bättre (Grahn m fl. 

1997). 

Tillsammans med Anders Szczepanski har även Nina Nelson gjort en del forsking inom 

utomhuspedagogik. Nelson tar upp att rörelse är glädje och kroppslig kontakt ger barnen 

självbekräftelse. Det har visat positiva effekter på skolprestationen genom utomhusvistelse 

och fysisk aktivitet. Har man regelbunden fysisk aktivitet minskar även stress och i sin tur 
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påverkar immunförsvaret positivt menar hon. Med vetskap om uterummets gynnsamma 

effekter, båda på den fysiska aktiviten och hälsan känns det naturligt och positivt att kunna 

erbjuda utomhuspedagogik som en frisk valmöjlighet (Nelson 2007, s 114- 115).  

 

6.3 Pedagogens roll i utemiljön 
En lärarroll benämns enligt Håkan Strotz & Stephan Svenning (2004) från boken 

Utomhusdidaktik som en handledare, coach, mentor eller tränare i olika verksamheter. Det 

betyder att läraren hjälper till i utvecklingsgången men det slutgiltiga steget får barnet själv ta. 

Barn lär sig genom att härma och gör allt som du gör och säger menar författarna. Det är då 

viktigt att belysa hur viktigt och stor roll en handledare har. Att undervisa utomhus är något 

som många tycker är skrämmande. Vanligtvis beror denna osäkerhet på att man har för lite 

erfarenhet i denna uppgift (Strotz & Svenning 2004, s 36-37).  

 

I ett annat inlägg från samma bok fortsätter Ericsson (2004) att en osäkerhet hos pedagogen 

kan dyka upp när man ska erbjuda elever upplevelser utanför fyra väggar. För pedagogen 

leder det ofta till obekanta och oförutsedda situationer men för eleven så väcks nyfikenheten. 

Man kan som pedagog visa nya dimensioner i upplevelsen som i sin tur leder till att eleven lär 

sig och upplever mer. Pedagogens uppdrag är inte i första hand att ”undervisa” tar Ericsson 

upp utan träna förmågan att ”läsa av” en situation eftersom de ska utgå från gruppens 

förutsättningar och behov. Hon kommer fortsättningsvis in på att när det kommer till att skapa 

meningsfulla lärsituationer utomhus så behöver pedagogen engagera elevers tankar om 

lärmiljön. Betydelsen i variation i metoder och arbetssätt är avgörande när elever lär på olika 

sätt och måste uppnå målen. Då den traditionella undervisningsmiljön begränsar för det mesta 

detta så blir utomhuspedagogiken ett viktigt redskap. Utomhuspedagogik ger nya möjligheter 

till lärandet som inte klassrummet ger menar författaren (Ericsson 2004, s 139- 142).  

6.4 Faktorer av föräldrars skolval 
Ståhle (1995) som är förskollärare och högskoleadjunkt i pedagogik och metodik har skrivit 

en rapport om föräldrars val av förskola. I den skriver hon att det finns många olika orsaker 

som avgör föräldrars val och hur de tänker. Själva rapporten är ett resultat av en undersökning 

som genomfördes mellan 1993 och 1994. I undersökningen var det 24 förskolor som 

studerades och de var både kommunala, föräldrakooperativ och Pysslingen förskolor AB. 

Bland annat kom Ståhle fram till att de föräldrars som valt en kommunal förskola till sitt barn 

värderade hur de blivit bemötta vid besök och förskolans goda rykte. Men även fysiska 
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faktorer som antal avdelningar och förskolans storlek samt utemiljö hade betydelse för deras 

val. Ståhle tar även upp att det är först när föräldrarna i kommunala förskolor får mer 

medinflytande och förståelse i verksamheten som de inser betydelsen av utemiljön. 

Fortsättningsvis skriver Ståhle att de föräldrar som bestämde sig för föräldrakooperativ gjorde 

detta på grund av själva ledarskapet. I föräldrakooperativet prioriterade föräldrarna hur 

förskolan styrdes framför dess rykte och närhet till hemmet. Det var viktigare med 

relationerna till personalen och andra föräldrar än den fysiska miljön (Ståhle 1995, s. 5- 6 ).  

De argument som dök upp för valet av förskola i denna rapport var bland annat att: föräldrar 

fick ett positivt intryck vid besök, förskolan låg nära bostaden, en plats blev erbjuden till 

familjen, föräldrarna hört positiva omdömen, det fanns en speciell inriktad pedagogik på 

förskolan, föräldrarna kände andra föräldrar med barn i förskolan, förskolan låg nära 

arbetsplatsen, förskolan hade en viss mängd avdelningar och att utemiljön var viktig (Ståhle 

1995 s. 29) 

 

Det har gjorts en riksundersökning av föräldrars utnyttjande av och inställning till val av 

skola i slutet av 1992 i rapporten Val av skola. I rapporten visar det sig att det skiljer mellan 

föräldrar med endast folk- eller grundskoleutbildning och dem som har högskoleutbildning. 

Det kom fram att hos de som inte hade högskoleutbildning var det bara en av tjugo föräldrar 

som funderade på att välja en fristående skola. När det kom till föräldrar med 

högskoleutbildning var det en av fem föräldrar som kunde tänka sig en fristående skola till 

sina barn (Val av skola 1992/93, s. 65). Det framgick också i undersökningen att det var bara 

en liten minoritet föräldrar som bestämma sig för en annan skola än den närmsta. Att kunna 

påverka verksamheten och att skolan låg nära hemmet var den mest ideala situationen enligt 

föräldrarna (Val av skola 1992/93, s. 75). 

 

7. Resultat & Analys 
Här kommer jag presentera mitt resultat och analys av mina intervjuer och observationer från 

de två förskolorna. Intervjuerna består av totalt fyra olika pedagoger och fyra föräldrar, två 

respektive från varje förskola. Jag kommer först ge en kort redogörelse av min observation 

från båda förskolorna. Under alla kategorier har jag sammanfattat pedagogernas och 

föräldrarnas svar från intervjuerna. Då alla frågor och givna svar inte varit relevant för min 

undersökning, har jag gjort ett urval till mitt resultat. Jag väljer även att ta med ett par utvalda 

citat från någon pedagog och förälder. Detta ger möjlighet för läsaren att verifiera min 
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tolkning men också ge läsaren möjlighet att tolka materialet på egen hand. Alla respondenter 

har fått fingerade namn och jag har valt att namnge pedagoger och föräldrar från den 

kommunala förskolan för K 1- 4 och I Ur och Skur förskolans pedagoger och föräldrar för U 

1- 4. På slutet kommer jag att analysera intervjuerna utifrån mina begrepp i teorier och 

tidigare forskning.  

 

7.1 Observationer av förskolegårdarna 
Kommunal:  

Under observationstiden på den kommunala förskolan valde jag att observera gården för de 

mindre barnen på förmiddagen och gården för de äldre barnen på eftermiddagen.  

Jag befinner mig nu i mitten av förskolans gårdsrum bland de yngre barnen. Själva gården 

omsluts av ett staket och där det på en del platser finns växtlighet. En stor del av marken är 

täckt av asfalt eller grus. Det finns en kulle som tippar rätt brant ner till ett barnvagnsskjul. 

Framför oss har vi en sandlåda där några barn leker med redskap. Bredvid sandlådan finns en 

liten rutschkana som barnen verkar uppskatta. Bortom sandlådan finns en liten lekstuga med 

få tillhörande lekmaterial. I mitten av gården finns två bänkar där ett par pedagoger sitter med 

några av de yngsta barnen i knät. Förskolan har ett förråd där cyklar och leksaksbilar har 

tagits ut till barnen. En pedagog cirkulerar kring gården medan två andra håller sig till 

bänkarna i mitten. Utifrån min observation anser jag att förskolans gårdsrum är liten till ytan 

och mest täckt med asfalt. Barnen sysselsätter sig mest på egen hand. En av pedagogerna 

berättar att det är cyklar och rutschkana som är populärast bland lekredskapen. 

Respondenterna berättar att utformingen av gården är gjord då förskolan byggdes och nästan 

ingenting har förändrats sedan dess. Asfalten gör att barnen kan cykla och träna motoriken 

menar dem. Den branta backen tränar även deras motorik, trots att den är något för brant. 

Pedagogerna anser också att gården är för liten och att den borde vara större för de antal barn 

som vistas där. Men de menar att det är svårt att få den större då det inte finns någon annan 

yta att ta ifrån. En av pedagogerna berättar att de försöker vistas mellan de olika 

avdelningarna på olika tider men ibland blir det att alla barn är ute samtidigt. Det kan då bli 

alltför trångt på gården och flera olika aktiviteter kan inte göras samtidigt säger pedagogen.  

För de äldre barnen på den stora gården ser utformingen annorlunda ut. Där är det mestadels 

kuperad terräng med mycket växtlighet runtomkring staketet som omsluter förskolans 

gårdsrum. Det finns ett berg som tar en stor del av gårdsytan men det finns även mycket 

terräng med gräs, träd och buskar. På den sidan av berget där växtligheten är, finns det även 
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en stor rutschkana och en lekstuga med några lekredskap i. På andra sidan bergsknallen finns 

en stor gungbräda, en sandlåda och ett förråd med cyklar. Cyklarna är uttagna och många av 

barnen använder dem. Pedagogerna är utspridda över området men mestadels håller de till 

nedanför berget. Observationerna visar att det stora berget/kullen gör att det blir svårt för 

pedagogerna att ha god uppsyn över alla barnen på förskolans gårdsrum. Observationerna 

visar även att barnen mest aktiverar sig själva. Pedagogerna finns i närheten men stimulerar 

inte barnen in i någon verksamhet.  

  

I Ur och skur: 

I förskolan I Ur och Skur hade den mindre och den äldre barnavdelningen utomhusvistelse 

tillsammans. Utevistelsen kommer igång och de större barnen springer till sina kojor och 

klätterträd borta vid en skogsglänta. Jag ser en stor kuperad utegård med mycket träd.  I 

många av träden ser jag fina klättermöjligheter för barnen. Runt träden finns det många 

byggda kojor där nu en del barn håller till. Några andra barn går till ett förråd för att hämta 

material till att snickra. Boden i mitten av förskolans gårdsrum är relativt liten men innehåller 

all möjlig material, så som verktyg, brädor och spik. På andra sidan av förrådet finns det 

tillgång till pappersark, penslar och målarfärg. På samma sida finns det också två stora 

odlingslådor uppställda. Mitt emot ligger en lekstuga där några barn leker med ”låtsasmat” 

som bland annat består av sand, kottar och pinnar. Pedagogerna har spridit ut sig på den stora 

gården och går runt till de olika barnens aktiviter. Några av barnen behöver hjälp med att 

öppna förrådet och få ner material. Jag får höra att några av verktygen måste en pedagog vara 

med när barnen ska använda dem. Längst ner vid förskolan finns det ett område med mycket 

buskar och odlingsmark. Jag får höra av en pedagog att när det är säsong så får de äldre 

barnen hjälpa till att odla och plantera.  

Då och då ställer pedagogerna följdfrågor på barnens frågor och försöker få dem att förklara 

hur de tänkt sig med en viss sysselsättning. Många men inte alla barn har sina väskor med sig 

ut, där de förvarar material och andra föremål. Några av barnen har böcker om träd och djur 

med sig ut på gården. Om det var något de var nyfikna på försökte de själva slå upp det i 

boken men pedagogerna fanns hela tiden till hands om någon behövde hjälp. 

Utifrån observationerna anser jag att förskolans gårdsrum har en bra storlek och innehåller 

mycket ytor för barnen att röra sig på. Det verkar även finnas många områden där barnen kan 

ges möjlighet för stimulans, så som borta vid klätterträden och vid odlingsplatsen. Jag tolkar 

mina observationer som att barnen har möjlighet till fri lek på egen hand men att pedagogerna 

finns där som en hjälpande hand hela tiden.  
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7.2 Resultat av intervjuer 
Jag kommer nu presentera mitt resultat. Det är fyra områden och resultatet kommer sedan 

analyseras och kopplas till tidigare teorier och forskning. Larsen menar för att lättare forma en 

uppfattning om vad det insamlande materialet handlar om, är det nödvändigt att försöka 

förenkla och summera den stora informationsmängden som finns i de materialen som plockats 

ihop in och bearbetas (Larsen 2009, s 59).  

7.3 Pedagogernas tankar om utomhuspedagogik 
Kommunal:  

En fråga som diskuterades under intervjun var pedagogens syn på utomhuspedagogik för ett 

barns lärande och utveckling. 

K2 berättar att utomhuspedagogik är ett lärande i sig och därför används utemiljön för nya 

upplevelser/upptäckter i naturen. Allt man företar sig inomhus ska även kunna göra utomhus. 

Vidare berättar hon att utomhuspedagogik är bra för barnens bästa, då den ger dem möjlighet 

att vara utomhus. Hon menar att barnen oftare håller sig friska längre och att de blir en 

lugnare barngrupp. Barnen lyssnar storögt på oss pedagoger, vilket förespråkar att vi kan 

förmedla om naturen på ett fullgott sätt. K2 lyfter även fram det lustfyllda i naturrummet och 

beskriver att utevistelsen ska ha ett klart syfte men likaväl vara roligt för barnen.  

”Utomhuspedagogik är att man lär sig om utemiljön, att man upptäcker och upplever naturen. 

Det är bra att vara ute för barnen, de blir lugnare av en utomhusmiljö och de håller sig 

friskare”. (K2) 

”Vi spelar en stor roll för barnen och ska vara deras förebilder. De lyssnar på oss och vi måste 

kunna förmedla för barnen att naturen och miljön är viktig men även visa att det är roligt att 

vara ute”. (K2)  

K1 menar att pedagogiken utomhus ska vara lustfylld och lärorik för barnen, att den ska äga 

samma status som inomhuspedagogiken. Genom att vara utomhus hållare sig barnen även 

friskare. Pedagogen lägger till att man vistas inne och ute är lika viktigt i pedagogiken och att 

man dagligen gör nya val för vad som passar bäst för det tillfället. 
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 ”Pedagogiken ska vara lika meningsfull oavsett om den är inne eller ute. 

Utomhuspedagogiken ska vara lärorik och lustfylld för barnen och man ska anpassa sig efter 

individen, gruppen och aktiviteten”. (K1) 

 

Kommentar: Utifrån intervjun tolkar jag det som att båda pedagogerna anser att pedagogiken 

för utomhus och inomhusaktiviteter, gällande barnets lärande, ska vara lika viktiga. Även att 

det ur hälsoaspekt är viktigt med utomhusaktivitet då barnen håller sig friskare och att det är 

viktigt att barnen får lära sig mer om naturen. Szczepanski menar att fysisk aktivitet och 

rörelse är självklara friskfaktorer och att de håller sig friskare om de har en omväxlande 

utomhusmiljö (Szczepanski 2007, s 23). Något som lyfts fram av pedagogerna är att 

utomhuspedagogiken ska vara lustfylld för barnen. De menar att vistelsen utomhus ska vara 

lärorik och ha ett syfte men ändå vara till glädje för barnen. Detta kan kopplas till Hedberg 

som menar att barns lära om naturen måste vara trivsam och rolig. För att få denna relation till 

naturen krävs det att barnen får vara ute så mycket som möjligt (Hedberg 2004, s 68-69). 

 

I Ur och Skur: 

U2 beskriver att genom utomhuspedagogik kan barnen ges möjlighet till pyssel/lek i andra 

miljöer än den inomhus erbjuder. Hon lägger till; genom att vara utomhus får barnen 

dessutom bättre hälsa och tränar upp sin motorik på ett helt annat sätt än vid inomhusaktivitet. 

Pedagogen berättar vidare att utomhuspedagogik borde vara obligatoriskt på alla 

lärarutbildningar, precis som den var på hennes grundutbildning. Hon menar att man inte från 

början kan veta hur lärandet angående aktiviteter i utomhusmiljö bäst kan gå till om den biten 

inte finns med i utbildningen. Att ha god kännedom om sitt yrkesområde är en mycket viktig 

aspekt när lärandet ska förmedlas till barnen. Om man inte har god kännedom om 

utomhuspedagogiken så blir man otrygg i sin yrkesroll och stannar kanske hellre inomhus i 

sin vana lärarroll.  

  

”Idag borde fler lärarutbildade studenter få mer kunskap om natur och miljö. Det blir svårigheter att 

lära ut något vettigt och man stannar hellre inomhus i sin trygga lärarroll”. (U2) 

 

U1 tar upp att det inte är pedagogik om man bara går ut och ställer sig på gården och vaktar 

barnen. Man ska vara aktiv med barnen och som pedagog vara medupptäckande. Pedagogen 

lyfter även fram att man även måste planera sitt material när man ska vistas ute men säger i 
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samma andemening att all aktivitet i utemiljö inte alltid måste vara planerad utan barnen bör 

också få leka fritt. Den fria leken är viktig tillägger hon. Utomhusmiljön stimulerar barnens 

motorik, kreativitet, gynnar hälsan och språket. Pedagogen beskriver att de som pedagoger 

även hjälper barnen att få en bättre kunskap om naturen i utomhusmiljön. Man måste våga ha 

lektioner i utomhusmiljö men säger att många säkert undviker det då de saknar en djupare 

kunskap om miljö och natur. U1 tar upp att man borde få gå en utbildning i 

utomhuspedagogik för att ta del av naturläran som hon tycker är enormt viktig. Fördelen med 

utomhusmiljön är att den oftast sker i en obegränsad gårdsrumsyta där barnen har möjlighet 

att använda hela sin kropp och ta ut svängarna. Hon poängterar dock att stora gårdsytor inte 

finns på alla förskolor.  

”Som pedagog ska man vara medupptäckande tillsammans med barnen och vara aktiv och inte bara stå 

still på gården. Det är viktigt att man planerar sitt material när man går ut med barnen, men den 

behöver inte alltid vara planerad. Man får inte glömma bort att leken är viktig, barnen ska också ha 

möjlighet till fri lek”. (U1)  

”Det finns många utvecklingsområden när det gäller utomhusmiljön och barnen kan förbättra sin 

motorik, kreativitet och språk. Barnen får chansen att ta ut svängarna om de har tillgång till obegränsat 

utrymme på förskolans gård. Dessvärre finns inte denna tillgång på alla gårdar”. (U1)  

 

Kommentar: Sammantaget är pedagogerna överrens om att man bör ha god kännedom om 

pedagogiken utomhus annars blir det svårt att ge barnen någon bättre lära om naturen. Att 

utomhuspedagogiken med läran om naturen bör finnas med på varje lärarutbildning, är de 

båda överens om. Detta återfinns hos Strotz & Svenning där de menar att många tycker det är 

skrämmande att undervisa utomhus och att osäkerheten beror på en knapphändig erfarenhet 

och dåliga kunskaper i ämnet (Strotz & Svenning 2004, s 36-37). Jag tolkar pedagogernas 

yttranden som att de anser att utomhusmiljön gynnar barnens hälsa men även också deras 

motorik och språk. Just språket kan kopplas till Lundegård då han menar att uterummet ger 

barnen ett konkret samband mellan erfarenheter, handlingar och språk. Även att olika föremål 

och händelser i naturen blir uppenbara med hjälp av språket (Lundegård 2004, s 90- 96). En 

pedagog tar upp den fria lekens betydelse i förskolans ofta obegränsade gårdsrum där barnen 

får använda hela sin kropp i sina aktiva lekar. Utifrån min observation kunde jag se att 

pedagogerna gav barnen tillfälle till fri lek, likaså att den inte alltid tycktes vara planerad. Att 
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barnen får tillfälle till en stor yta var något jag kunde bekräfta utifrån min observation på 

deras gård. 

7.4 Pedagogernas användning av utomhusmiljön 
  

Kommunal: 

Under intervjun kom frågan in på hur de själva använder utomhusmiljön vid barnens lärande 

och utveckling.   

K1 beskriver att de försöker gå ut så mycket som möjligt eftersom de tycker det spelar en 

viktig roll för barnens lärande och utveckling. Hon lyfter även fram att barnen själva får 

påverka verksamheten utomhus, vilket är en central del i deras arbetssätt. 

De försöker dessutom planera lektionerna efter utomhusmiljön. Men de behöver inte alltid 

vara planerade utan ibland gäller fri aktivitet och lek. Pedagogen säger vidare att vissa 

pedagoger har mer kunskap och erfarenhet om utomhuspedagogik än andra i arbetslaget men 

att man hjälps åt kollegor emellan.  

  

”Fri aktivitet och lek tycker vi är viktigt och lektionerna behöver inte alltid vara planerade. Vi försöker 

lyssna på barnen och att de också får påverka utomhusverksamheten”. (K1) 

  

K2 berättar att hur de använder utemiljön oftast beror på barngrupp och årstid. Om tanken är 

att barngruppen ska titta på maskar, så är det barnens val som styr i slutändan. De kanske 

hittar något annat spännande de vill studera. Vidare berättar pedagogen att i många situationer 

vill inte barnen gå ut, utan vill hellre vara kvar inomhus.  Som pedagog måste man vara 

flexibel i sin verksamhet och lyssna in barnen. K2 lägger till att det måste vara ett samarbete 

mellan barn och pedagoger om verksamheten alls ska fungera. 

  

”Om barnen inte vill gå ut vid utevistelse så lyssnar vi på barnen i många fall. Vi stannar kanske inne 

på förmiddagen och går ut på eftermiddagen istället. Även om vi använder oss mycket av planering 

försöker vi låta barnens röst komma till tals”. (K2)  

 

Språket är något som K2 även lyfter fram. Hon säger att de brukar gå ut och upptäcka naturen 

och prata om vad de ser för något. Om hösten går de ut och tittar på löven beskriver 

pedagogen och samtalar om hur de tror löven har hamnat på marken exempelvis. 
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”Om det just blivit höst så brukar vi tillsammans med alla barnen prata om varför löven har trillat ner 

från träden. Många olika frågor dyker upp som vi försöker svara på så gott vi kan”. (K2) 

  

Kommentar: Sammanfattningsvis visar det sig att pedagogerna anser att det var viktigt för 

barnen med mycket uteliv. Intervjun visade även att pedagogerna anser att fri lek och aktivitet 

är viktigt för barnen och att den inte alltid behöver vara planerad. Utifrån min observation har 

jag kunnat konstatera att det också har varit en oplanerad fri aktivitet då jag har varit med. 

Pedagogerna nämner även att de försöker planera lektionerna efter utomhusmiljön, samt vara 

flexibla beroende av årstid eller barngrupp. Jag tolkar detta yttrande till Ericsson där hon 

menar att pedagogens uppdrag i första hand är att ”läsa av” situationen efter gruppens behov 

och förutsättningar (Ericsson 2004, s 139- 142). Språket är något som kommer upp igen och 

jag tolkar det som att de medvetet tänker på språket och hur de för sina samtal ute i naturen. 

Säljö menar att vi skaffar oss kunskaper och erfarenheter av den fysiska miljön runt omkring 

oss och genom samspel med andra (Säljö 200, s 34- 35) Fortsättningsvis menar Dahlgren att 

genom samspel med andra får barnen bättre förutsättningar med att förstå lärandet i utemiljön. 

I naturen är inte ämnena uppdelade utan allt ingår på ett naturligt sätt och då är pedagogens 

uppgift att synliggöra detta för barnen (Dahlgren 2004, s 50). Det kan kanske tyckas vara en 

inkonsekvens hos pedagogerna men utifrån mina observationer har jag inte direkt kunnat se 

att de har använt sig utav språket. Att de lyfter fram den fria aktiviteten är något jag däremot 

har kunnat se på båda avdelningarna under mitt observationstillfälle. 

  

I Ur och Skur: 

U2 berättar att de är utomhus en stor del av barnens tid på förskolan på grund av att de tycker 

att det är en viktig del i barnens lärande. Pedagogen säger att de i princip gör samma saker 

utomhus som inomhus fast på olika sätt och att det är mycket sällsynt att de inte tar med sig 

något material vid utevistelsen. Oftast har barnen färdigpackade ryggsäckar när de går ut i 

naturen eller ut på gården. De kan ha ett speciellt tema, exempelvis svenska djur och tar då 

med sig kikare och fågelbok för att titta närmare på fåglarna. När de är ute pratar de om vad 

de ser tillsammans med barnen och att de som pedagoger försöker lägga in nya begrepp och 

ord i sammanhanget. Pedagogen berättar vidare att man inte behöver vara långväga från 

förskolan för att upptäcka nya saker.  

  

”Vi gör samma saker inomhus som utomhus, fast på olika sätt. Alla barn har oftast en varsin ryggsäck 

när vi går ut, där vi packar i olika material som kan vara användbart till vårt tema”. (U2) 
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”Utemiljön har mycket att erbjuda och det räcker att man går några meter från förskolan för att få nya 

upplevelser. Det behöver inte alltid vara en naturskön skogspromenad”. (U2) 

  

Men som pedagog måste man kunna skapa både lärararaktiviteter för utevistelse och 

innevistelse, det ska inte vara någon skillnad beskriver kollegan U1. Pedagogiken tar man helt 

enkelt med sig ut. De arbetar oftast efter teman när de går ut, ex. fåglar, svampar, träd eller tar 

upp något som passar just för årstiden. Enligt pedagogen kan man få med olika teman i 

utomhuspedagogiken, så som matematik, teknik och svenska. Man lär sig betydligt mycket 

mer genom att vara ute i naturen och göra upptäckter än att bara läsa allt i en bok. U1 lyfter 

fram att de ständigt försöker prata aktivt med barnen genom att replikera på deras frågor och 

sedan ställa nya frågor till dem. 

  

”Många är nog rädda eller har inte kunskapen om natur och miljö men man måste ändå våga ha 

lektioner utomhus”. (U1) 

  

”Genom att lukta, röra vid, smaka på och prata med varandra lär man sig betydligt mycket mer än att 

bara läsa alltsammans i en bok. Vi försöker hela tiden samtala med barnen om allt vi ser och gör 

utomhus”. (U1) 

  

 

Kommentar: Jag tolkar deras yttrande som att de försöker vara utomhus så mycket som 

möjligt eftersom det anses vara en grundläggande del av barnens lärande. De försöker jobba 

efter olika teman och använder mycket material när de vistas utomhus. De menar också att allt 

man gör inomhus kan man göra utomhus. Genom deras yttranden tolkar jag det som att de 

försöker samtala så mycket som möjligt med barnen och svara på deras nyfikna frågor. Detta 

återfinns hos Strandberg som tar upp att lärandet inträffar i sociala samspel. Det finns en 

påverkan när det gäller den miljö man befinner sig i och att språket är ett hjälpmedel vid 

själva lärandet (Strandberg 2006, s 11- 12). Att pedagogerna ofta arbetar med olika teman, så 

som djur och växter är något man kan koppla till Brugge och Szczepanski som menar att 

förutsättningen för att barn ska kunna relatera till lärandet, krävs det vissa förkunskaper om 

ämnet. Det är först då man kan känna en delaktighet till naturen menar dem (Brugge & 

Szczepanski 2007, s 41).  Det framkom av en pedagog att man kunde få in många ämnen i 

utomhuspedagogiken och att man kunde lära sig mycket genom att arbeta ute i naturen. Detta 
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återfinns hos Claesdotter som menar att utomhuspedagogik handlar om så många betingelser, 

så som språk, geografi, kultur och historia. Barn får mer kunskap om ämnet när de arbetar 

med det på plats än bara läser det i en bok (Claesdotter 2005, s 88- 92). Utifrån mina 

observationer har jag kunnat se att pedagogerna har funnits till för barnen som en hjälpande 

hand under den dagen jag var där. Sedan har jag även kunnat se att de har använt sig av sina 

material i ryggsäckarna även om de inte har arbetat med ett speciellt tema vid just det tillfälle 

då jag var där. 

 

7.5 Föräldrarnas uppfattning om utemiljön 
  

Kommunal:  

Föräldrarnas uppfattning beträffande barnens utemiljö var en utav frågorna som kom upp 

under intervjuerna. 

K4 som har sitt barn på en storbarnsavdelning anser att det inte finns så många genomtänkta 

gårdsrum på förskolorna idag. Enligt henne har kommunen troligtvis omedvetet byggt upp en 

miljö som inte är till för barnens lärande utan mer för barnens kreativitet på förskolan. Hon 

säger att det finns mycket att leka med men att det inte är så mycket tanke bakom och påpekar 

att hennes barns utomhus/gårdsmiljö borde vara mer pedagogisk. K4 säger sig själv inte ha 

sett någon pedagog aktivera barnen utomhus men däremot oftare inomhus. Hon kan se den 

pedagogiska röda tråden vid inomhusaktiviteterna, att det då finns en tanke och ett syfte som 

styr arbetet. Även om barnen leker egna lekar så kan pedagogen fortfarande styra upp leken 

med en pedagogisk tanke, tillägger föräldern. 

  

”Det borde finnas ett syfte/tanke bakom undervisningen men jag ser den inte. Utomhuspedagogiken 

finns inte riktigt där ute på gården. Någon gång ibland borde det finnas en planering bakom 

undervisningen”. (K4) 

  

”Man kan enkelt styra upp en lek med en pedagogisk idé genom att fråga barnen; Vad lagar du för 

mat? Hur många kottar har du?  Det måste ske en utveckling hos barnen”. (K4) 

  

Förälder med barn från småbarnsavdelningen K3 menar att själva gården inte ger så mycket 

beträffande den pedagogiska biten. Varken miljön eller pedagoger stimulerar till något bra för 

barnen. Eftersom småbarnsgården är så pass liten och har väldigt få material och redskap så 
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borde pedagogerna finnas till för aktivitet och pedagogik i större utsträckning. Hon menar att 

leken är viktigt i sig men att den pedagogiska biten också behövs.  

  

K3 lyfter även fram att pedagogerna hade kunnat göra mycket själva med sin gårdsmiljö, det 

hade inte krävts några komplicerade grejer utan det enkla hade räckt. Med stockar och grenar 

hade barnen haft material till att bygga kojor. Med stenar hade barnen kunnat göra slingrande 

vägar att ta sig igenom. Varför inte ha odlingar så barnen tidigt får lära sig vad som händer 

när man sår ett frö lägger föräldern till. Förskolans gårdsrum har en stor betydelse för barnens 

lärande och ska vara kreativ. Att sitta stilla i en sandlåda hela förmiddagen ger inte barnen 

speciellt mycket. K3 menar att allt man kan göra inomhus ska man också kunna göra 

utomhus.  

 

”Att bara låta barnen sitta i en sandlåda hela utestunden ger inte så mycket. Barnen måste lära sig 

något. Börja med odlingar och visa vad som händer när man sår ett frö”. (K3) 

  

Pedagogerna använder sig inte av gården beskriver K3. De är rätt passiva och står/sitter och 

kollar bara vad barnen gör. De borde vara mer engagerade med barnen. Om hon fick ändra på 

något som skulle förbättra barnens utemiljö skulle hon köpa en massa kreativa redskap. 

Dessutom göra gården större, så att barnen fick mer utrymme att röra på sig. Mer grönska 

hade inte heller skadat tillägger hon. 

  

 

Kommentar: Jag tolkar det som att båda föräldrarna anser att utemiljön och förskolans gård 

är viktig för barnens lärande och utveckling. Samtidigt får jag uppfattningen om att utomhus- 

miljön inte riktigt uppfyller kraven. När det gäller utomhusmiljön så kan ingen av föräldrarna 

se någon som helst pedagogisk tanke. Det kan tolkas som att pedagogerna enligt föräldrarna 

borde stimulera och aktivera barnen i högre grad och även använda förskolans gårdsrum på ett 

mer kreativt sätt. Björklid menar att utformningen på den pedagogiska verksamheten borde 

vara att underlätta, stimulera och utmana barnens lärande. Den pedagogiska miljön ska även 

uppmuntra barnen till fler och skiftande handlingar/aktiviteter, att utforska och upptäcka nya 

saker. Björklid menar också att miljön inte bara består av fysiskt material och utformning utan 

också av ett samspel mellan vuxna och barn (Björklid 2005, s 38- 39). Gällande pedagogens 

roll kan man koppla det till Ericsson. Hon tar upp att en pedagog behöver engagera elevers 

tankar om dess lärmiljö för att kunna skapa meningsfulla lärsituationer utomhus (Ericsson 
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2004, s 139- 142). Utifrån mitt observationstillfälle har jag på de båda gårdarna kunnat se 

mycket fri lek och aktivitet i utevistelsen men att pedagogerna många gånger varit passiva. 

När det gäller själva utformingen av gårdarna har jag under min observationsdag sett att 

gården till de yngre barnen har varit liten till ytan och med en obetydlig grönska. När det 

kommer till gården för de äldre barnen har den varit större till ytan och med mer grönska men 

med passiva pedagoger som tidigare sagts. 

  

I Ur och Skur: 

U4 berättar att en förskolas gård med kullig mark och mycket växtlighet ger barnen en större 

utmaning. Förskolans gård ska ge barnen större kunskap om naturen och göra dem säkrare i 

sin utevistelse. Uteaktivitet ska inte bara vara färdiga klätterställningar och cykelåkning utan 

barnen måste få använda sin kreativitet istället. En stor utegård eller trädgård är ett måste 

enligt henne och säger att hennes förskola lever upp till det kravet. Barnen får röra på sig på 

ett helt annat sätt berättar K4 när de är ute och på så sätt tränar de sin motorik. Men då ska de 

få ha en stor yta att aktivera sig på, och så är det inte i många fall. 

  

”Något som en gård på en förskola bör ha, är en stor trädgård med mycket plats för barnen. Den ska 

också ge barnen mer kunskap om själva naturen och göra så att de blir säkrare i miljön”. (U4) 

  

När det är en kuperad terräng som den vi har, så tränar barnen sin motorik säger U3. Man vill 

att ens barn ska lära sig så mycket som möjligt under sin tid på förskolan. På förskolan odlar 

pedagogerna med barnen, de snickrar och pysslar i verkstaden. Utomhuspedagogik enligt U3 

är att man i stort sett gör allt utomhus. Man tar naturligtvis hänsyn till vädret och får ibland 

improvisera sina aktiviteter. Utemiljön ska ändå vara lustfylld för barnen menar U3.  

  

”För mig innebär utomhuspedagogik att man tar ut pedagogiken och gör allt på samma sätt som 

inomhus.  Att man äter, leker, pysslar och till och sover utomhus. Man ska inte hålla barnen utomhus i 

allt för dåligt väder, det ska ändå vara roligt att vara ute”. (U3) 

 

Kommentar: Hos den ena föräldern tolkar jag det som att ett stort gårdsrum med kuperad 

mark och mycket växtlighet är en väsentlig del av verksamheten. Enligt mina observationer 

stämmer detta in på deras förskolegård. Hos Szczepanski återfinner man just detta; att det blir 

en högre lekkvalité om förskolans gård har en stor yta med mycket grönska. Med gröna 

miljöer skapar man utmaningar, spänning och eget utrymme men även tid för vila och 
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reflektion (Szczepanski 2007, s 23). Båda föräldrarna lyfter fram att det är viktigt med 

motorikträning utomhus då den ger barnen mer utmaning. Detta kopplar jag till Szczepanski 

som menar att genom fysisk aktivitet förbättras hälsan och motoriken men att även alla våra 

sinnen stimuleras i miljön utomhus. Dessutom förbättras våra förutsättningar till lärandet när 

alla dessa är så nära förknippade till varandra (Szczepanski 2004, s. 11-12). 

En förälder lyfter fram att barnen ska kunna använda sin kreativitet och det kan man inte bara 

göra med färdiga klätterställningar och cykelåkning. Peterson menar att sandlådor, gungor 

och klätterställningar fyller olika funktioner men att de måste utformas och tas om hand så att 

både vuxna och barn trivs där. Så en färdig lekplats behövs men att en planerad ”vild” och 

”naturlig” miljö kan vara mer givande för barnen då en färdig miljö snabbt kan bli ointressant. 

Det ska finnas material utomhus som lockar barnen till verksamhet (Peterson 2004, s 122- 

123).  

 

7.6 Föräldrars val av förskola 
K3 tar upp att pedagogen spelar en viktig roll vid val av förskola. Att man som förälder får en 

bra kontakt med pedagogen vid sitt första besök på förskolan. På förälderns förskola blev de 

väl bemötta och tyckte genast om pedagogernas tankegångar och filosofi om verksamheten. 

Hon menar att om förskolan ska hålla en hög kvalité så är det avgörande med personal som är 

duktiga och ger ett bra intryck. K3 tar också upp att de kollade upp förskolans totala lokalyta 

för verksamheten inomhus/utomhus och efter otaliga besök på andra förskolor kom till insikt 

att deras valda förskola hade de bästa förutsättningarna. De blev också informerade om att 

deras förskola var den största i området. 

  

”Att barnen har stor plats att röra sig på ansåg vi som en av de viktigaste faktorerna. Efter många 

besök på olika förskolor blev det till slut denna”. (K3) 

  

Det framkom från båda föräldrarna att det geografiska läget också hade betydelse för deras 

förskolval. Båda menade att det var praktiskt om det låg nära hemmet.  

 

 ”När det är stressigt till jobbet eller man är trött efter jobbet är det praktiskt om förskolan ligger nära 

där vi bor”. (K4) 

  

”En viktig och bekväm sak när vi tittade på förskolor var hur nära förskolan låg i jämförelse med 

hemmet” (K3) 
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K4 beskriver att utemiljö är viktigt men när det kom till val av förskola var faktiskt inte 

uteverksamheten den viktigaste faktoren. Tiden barnen är ute på förskolan och i sitt hem är 

alldeles lagom beskriver föräldern. Vidare tillägger hon att hon och hennes man har haft sitt 

barn placerat på en kommunal förskola tidigare som inte hade någon speciell inriktning och 

det fungerade bra. Många av föräldrarna hon känner på förskolan är också nöjda med sitt val.  

  

”Vi har inte under vår uppväxt eller i vår umgängeskrets fått med oss någon annan inriktning än från 

den kommunala förskolan. Trots detta känner vi oss nöjda med vårt val”. (K4) 

  

Kommentar: En förälder från den kommunala förskolan beskriver hur betydande pedagogens 

bemötande är vid det första förskolbesöket. För henne var det ytterst väsentligt att det första 

mötet var positivt och att hon fick en god känsla av personalens bemötande. När de valde 

nämnd kommunal förskola spelade även förskolans storlek in. Detta återfinns hos Ståhle som 

påtalar att föräldrar som valt en kommunal förskola till sitt barn värderade första mötet vid 

besök. I deras val spelade förskolans storlek även in, samt antal avdelningar och utemiljö 

(Ståhle 1995, s 5- 6). Föräldrarna från den kommunala förskolan lyfte fram det geografiska 

läget som betydande faktor vid förskolval. Detta kan kopplas till rapporten från Val av skola 

som menar att det idealiska vore en förskola nära hemmet. Det var endast en bråkdel som 

valde en annan förskola än den som låg närmst (Val av skola 1992/93, s. 75). En förälder med 

grundskoleutbildning berättar att hon och hennes man knappt känner någon i sin närmsta 

umgängeskrets som har sitt barn på annan skola än den kommunala. Min tolkning är att deras 

intryck från umgängeskretsen/omvärlden inte har varit särskilt stor och att de därför inte sett 

någon mening i att söka efter andra förskole alternativ. Men Bourdieu menar att de faktiska 

val vi till slut gör också styrs av en känsla för det sociala och det är vi oftast medvetna om. På 

så sätt styrs vi av sociala scheman och det gäller alla val vi gör, så som förskoleval. Han 

menar att alla val vi gör inte är slumpmässiga utan är uttryck för en social kollektiv livsstil 

(Carle 1995, s 360-375). Min tolkning av detta är; även om man inte tror att man har färgats 

av ett inflytande från sin sociala omgivning så är det inte uteslutet att man likväl har det. 

Beslutet kan därför styra ens förskoleval. 
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I Ur och Skur:  

U3 tog upp att i deras I Ur och Skur förskola får barnen vistas i en harmonisk och lugn miljö 

där fokus ligger i utomhusverksamheten, detta var ett självklart val för dem på grund av detta 

men även att förskolan låg nära hemmet. Föräldern har ingen erfarenhet av 

utomhusverksamhet men har ett ganska aktivt liv idag med familjen. Båda föräldrarna kunde 

inte se något negativt med utomhuspedagogik men att det kan bli dyrt ibland med kläder och 

skor. Utekläderna kostar mera och det blir ofta slitage på skor och kläder. U3 beskriver vidare 

att något att tänka på som både förälder och pedagog är att ta på barnen rätt kläder som är 

anpassat för allt väder. Annars kan barnen bli kalla och därefter sjuka.  

 

Den andra föräldern U4 blev rekommenderad förskolan av ett par vänner. Föräldern kom även 

in på hennes barndom då hon är uppväxt på en gård med mycket djur och natur. Hon 

beskriver att hon gärna vill ge sina egna barn så mycket av det som möjligt trots att de bor i 

stan och inte på landet. Hon tar även upp att det är viktigt med utevistelse och att barnen där 

igenom får röra på sig ordentligt. Hemma är de aktiva lägger föräldern till och är ute i naturen 

så mycket det går. Förskolan är en utmärkt plattform då barnen får lära sig mer om 

miljöfrågor och natur. De lär sig även att gå längre sträckor och får bra kondition. Barnen får 

använda hela sin kropp utomhus, förbättrar motoriken och får frisk luft lägger U4 till.  

 

”Jag vill kunna ge mina barn en uppväxt om natur och djur då jag själv är uppväxt på en gård och fått 

uppleva detta. Detta vill jag kunna ge även om vi inte bor på landet”. (U4) 

 

Att förskolan ligger nära är inte en jätte viktig faktor för U4 då dem ändå båda åker förbi 

förskolan när de ska till jobbet. Den andra föräldern U3 menar att de råka ha en I Ur och Skur 

verksamhet i närheten vilket var positivt, dels för de gillade deras filosofi och för att det låg 

nära hemmet. U4 kommer in på att de anser att sitt barn håller sig friskare på grund av 

utevistelsen. Den andra föräldern U3 berättar att de inte märker någon skillnad på den fronten. 

 

”Jag har fått en bild av att mitt barn inte är sjuk lika ofta som andra barn vi känner. Enligt mig beror 

det på en bättre kondition och friskare luft i utemiljö”. (U4) 

 

Kommentar: Båda de intervjuade föräldrarna har påtalat sin positiva ståndpunkt till naturen, 

som de haft i sin uppväxt eller under senare tid. Detta yttrande återkommer under begreppet 
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habitus som Bourdieu lyfter fram. Han menar att människan blir formade av det vi har i vår 

omedelbara närhet och hur vi tolkar omgivningen. Barndomen är det skede då vi absolut blir 

påverkade och formade av habitus och det är vid den också då man är som mest mottaglig för 

nya intryck från sin omgivning (Carle 1995, s 383).  

Jag tolkar det som att föräldrarna tycker att det är positivt med en verksamhet som I Ur och 

Skur då barnens hälsa och motoriken gynnas. En förälder lyfter dessutom fram att barnen får 

chansen att lära sig mer om naturen genom utevistelsen på förskolan. Brugge & Szczepanski 

menar att för barn är det en förutsättning att skaffa sig kunskap om växter och djur för att på 

så sätt kunna bilda sig en egen förståelse och få en relation till dessa (Brugge & Szczepanski 

2007, s 41). En av föräldrarna tror att utevistelsen håller hennes barn friskare medan den 

andra föräldern inte ser någon större skillnad. Samma förälder menar att barn som får vara ute 

mycket/oftare också håller sig friskare längre. Detta återfinns hos Nelson som menar att 

immunförsvaret påverkas positivt genom fysisk aktivitet och utomhusvistelse. Hon fortsätter; 

man borde erbjuda utomhuspedagogik till barn som en tillförlitlig valmöjlighet då uterummet 

har så pass gynnsamma effekter gällande hälsa (Nelson 2007, s 114- 115).  

Båda de intervjuade föräldrarna har högskoleutbildning. Detta återfinns i rapporten Val av 

skola som menar att föräldrar med högskoleutbildning i större utsträckning kan tänka sig att 

sätta sitt barn i en fristående skola, än föräldrar som inte hade den utbildningen (Val av skola 

1992/1993, s 65). Jag tolkar rapporten som att föräldrar med högskoleutbildning oftare än de 

utan någon utbildning väljer nämnda fristående verksamheter som, I Ur och Skur, än någon 

annan förskola och detta pga. alla positiva effekter uteverksamhet har på barns hälsa. 

 

8. Slutdiskussion  
De frågeställningar som ställdes i början av uppsatsen kommer här slutligen bindas samman. 

Litteratur och resultat som tidigare framkommit kommer besvara min frågeställning. Mitt 

syfte med uppsatsen var att se pedagogers och föräldrars syn på utomhusmiljöns betydelse när 

det kom till barns lärande och utveckling. Även se hur pedagogerna arbetade med sin utemiljö 

samt se vilken faktor som var avgörande för föräldrarnas val av förskola. 
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8.1 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik kommer jag diskutera resultatet av min undersökning och koppla den till 

tidigare forskning och teori. För att tydligheten ska framgå har jag valt att kategorisera i 

underrubriker. Då resultatet endast bygger på fyra pedagogers resonemang/syn och arbetssätt på 

just deras förskola, så kan inte undersökningen vara representativ för någon allmän vedertagen 

praxis inom nämnda verksamområde. Orsaken är att undersökningen inte ger en rättvis bild av hur 

pedagoger i allmänhet arbetar inom dessa inriktningar och därför kan man inte dra några generella 

slutsatser. När det gäller de intervjuade föräldrarna som inte har pedagogernas högskoleutbildning 

så kan man inte heller där dra några generella slutsatser, gällande deras tankar om barns utomhus-

miljö eller pedagogernas arbetssätt. 

 

Hur ser ett par pedagoger på utomhuspedagogiken när det gäller barns lärande och 

utveckling på förskolegården? 

 

En av mina slutsatser är att pedagogerna från den kommunala förskolan ser pedagogiken för 

utomhusvistelse vara lika viktigt som den för inomhusvistelse. Det framkommer även att 

utomhuspedagogiken ger barnen mer kunskap om naturen samt hållare dem friskare längre. 

Pedagogerna menar att utomhusmiljön gynnar hälsan men även att utomhusvistelsen främjar 

barnens motorik och språk. Detta är en likhet med resultatet från I Ur och Skur som också 

lyfter fram hälsan och kännedomen om naturen i intervjuerna. De menar att pedagogiken för 

utomhusvistelse är ett lärande som i grunden också är lärorik. De menar fortsättningsvis att de 

som pedagog ska kunna förmedla kunskapen om miljö/natur för barnen. Szczepanski tar upp i 

sin forskning att barn som har tillgång till omväxlande utomhusmiljöer får bättre motorik, är 

friskare, har rikare fantasi, stimuleras till social interaktion och leker mer kreativa lekar med 

sig själva och andra barn (Szczepanski 2007, s 23). Grahn anser att utemiljön är en bra plats 

att skaffa sig motoriska färdigheter, då det finns stenar, stockar, gräs och backar som gynnar 

deras utveckling (Grahn m.fl. 1997, s 11- 12).  

Det blev även synligt från intervjuerna från kommunala förskolan att pedagogerna ansåg att 

utomhuspedagogiken var något som skulle vara lustfyllt för barnen. De menade att utomhus- 

pedagogiken grundar sig på att barnens behov tillgodoses med lustfyllda upplevelser. Detta är 

en likhet från I Ur och Skur förskolan där det också visade sig att utomhuspedagogiken måste 

vara lustfylld för barnen när det gäller barns lärande och utveckling. Grahn menar; för att barn 

ska få ny kunskap och utvecklas krävs det att miljön väcker lust och intresse hos barnen 
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(Grahn 1997, s 5- 12). Jag tolkar det som att samtliga pedagoger har en positiv syn för 

utomhuspedagogiken och att den tillför mycket glädje och positiva effekter för barnen. 

Mitt resultat från studien visar att pedagogerna från I Ur och Skur verksamhet, anser att 

utomhuspedagogiken är en så pass viktig del i ett barns utveckling att alla lärarutbildningar 

borde införa kunskapen om utomhuspedagogik på schemat. De menar att utan någon 

kännedom om pedagogiken utomhus blir det svårt att lära ut om miljön till barnen. Strotz och 

Svenning förklarar just detta och menar att många tycker det känns skrämmande att undervisa 

utomhus och att denna osäkerhet oftast beror på bristande kunskap och erfarenhet. (Strotz & 

Svenning 2004, s. 36- 37). Detta är en olikhet mellan förskolorna då det bara är verksamheten 

I Ur och Skur som lyfter fram kunskapen om utomhuspedagogik. Precis som Strotz & 

Svenning lyfter fram kan en stor okunskap/osäkerhet för pedagogen i sitt kommande yrkesliv 

uppstå om inte alla lärarutbildningar schemalägger naturlära/utomhuspedagogik.  

Hur använder pedagoger utomhusmiljön gällande barns lärande och utveckling? 

 

Utifrån resultaten av intervjuerna framkom det att pedagoger från båda förskolorna använder 

utomhusmiljön genom att försöka vara utomhus så mycket det bara gick eftersom det gynnade 

barnens lärande och utveckling. Detta tar Hedberg upp då han menar att barn ska ha roligt och 

trivas i naturen och att det är en grund för deras lärande. Att skapa dessa goda förutsättningar 

kräver att barnen regelbundet har utomhusvistelser (Hedberg 2004, s 68- 69). 

En likhet mellan förskolorna var att pedagogerna försökte tänka på språket när det gällde 

utomhusmiljön och barns lärande och utveckling. Från den kommunala förskolan menade de 

att de tänkte på språket när de samtalade med barnen om natur/miljö. Pedagogerna från I Ur 

och Skur menade att de hela tiden försökte prata aktivt med barnen vid utomhusvistelse, att de 

gav svar och ställde nya spännande frågor till barnen. De försökte även få in begrepp i språket 

vid utomhusvistelsen, så som svenska, teknik och matematik. Här sker det ett samspel mellan 

pedagog/barn som jag anser vara viktigt när det kommer till barns lärande och utveckling. Det 

kan man koppla till Dahlgren som menar att barn får bättre förutsättningar att förstå lärandet i 

utemiljön genom samspel med andra (Dahlgren 2004, s 50) Även Säljö kommer in på den 

fysiska miljön och att det är genom samspel med andra som vi skaffar vi oss nya erfarenheter 

och kunskaper (Säljö 2000, s 34- 35). Även om båda förskolorna lyfter fram språket som en 

viktig faktor i hur de använder sig av utomhusmiljön i barns lärande och utveckling, så var det 

I Ur och Skur som stack ut och till synes hade en tydlig struktur. Det behöver inte betyda att 
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den kommunala förskolan är ointresserad att använda sig av språket men under min 

observationsdag uppmärksammade jag inte företeelsen på samma sätt. 

Resultatet från intervjuerna visar att den kommunala förskolan använder sig av fri aktivitet 

och lek och att den inte behöver vara planerad alla gånger. De menar att det är en viktig 

aspekt i barnens lärande och utveckling. Från resultatet framgår det också att de är flexibla 

och planerar efter utemiljön, barngruppen och årstiden. Utifrån resultatet från I Ur och Skur 

visar det sig att där är utevistelsen oftast planerad, att de använder sig av mycket material vid 

utomhusvistelsen och oftast har en färdigpackad ryggsäck med sig. De använder sig även av 

många olika teman vid utomhusvistelsen. De menar att allt man gör inomhus kan man också 

göra utomhus. Här skiljer sig förskolorna åt när det gäller användningen av utomhus- miljön. 

Utifrån mina observationer av den kommunala förskolan fick jag bilden av att de verkar ha 

mycket fria aktiviteter och att pedagogerna inte sätter igång barnen med skiftande idéförslag 

för utomhusvistelsen. Mina observationer från I Ur och Skur visade inte heller någon form av 

planerade lektioner/utifrån givet tema. Jag såg å andra sidan mycket material i deras förråd 

och material som barnen hade med sig i sina ryggsäckar vid utomhusvistelsen. På grund av 

deras stora materialutbud tolkar jag det som att de har planerade lektioner men att de även har 

mycket fri lek och aktivitet som en viktig ingrediens. Detta kopplar jag till Szczepanski som 

menar att den tysta kunskapen är en minst lika viktig faktor gällande lärande baserat på 

upplevelser utomhus (Szczepanski, 2004, s 13- 14). Jag tolkar det som att man kan få kunskap 

i utomhusmiljö även om man sysselsätter sig själv och inte i alltid i de sociala 

sammanhangen. Fastän lärandet många gånger uppstår i samspel med andra, är vårt lärande 

ständigt pågående. Jag menar att även om utevistelsen är planerad eller oplanerad så lär sig 

barnen mycket ändå. Detta kopplar jag till Strandberg som tar upp att i sociala samspel sker 

lärandet (Strandberg 2006, s 11) Fortsättningsvis menar Björklid att själva lärandet sker hela 

tiden i olika miljöer (Björklid 2005, s 21- 31). 

Hur några föräldrar ser på sitt barns utemiljö på förskolans gård? 

Det skiljde sig åt när det kommer till resultatet av vad föräldrarna tyckte om sitt barns 

utemiljö på de två förskolorna. Utifrån resultatet från den kommunala förskolan visade det sig 

att båda föräldrarna var rätt missnöjda med den pedagogiska biten, både när det gällde 

pedagogernas roll och när det kom till utemiljön på gården. De menar att barnens kreativitet 

inte lyfts fram och att pedagogerna inte finns där för att stimulera barnen. Att det inte finns en 

tanke bakom utomhusvistelsen och att gården inte är speciellt genomtänkt, är något en 
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förälder tar upp från den kommunala förskolan. Resultatet från föräldrarna från I Ur och Skur 

har en mer positiv uppfattning om sina barns utemiljö på förskolans gård. De båda intervjuade 

föräldrarna lyfter fram den kuperade marken som de menar ger barnen en större utmaning och 

stimulerar deras motorik. Växtligheten på förskolans gård var något annat som var viktigt för 

en av föräldrarna. Hon menar att barn behöver utrymme att röra sig på och att mycket grönska 

skapar mer stimulans. Enligt mina observationer från I Ur och Skur stämmer resultatet då 

gårdsrummet var väl tilltaget och hade mycket träd, buskar och gräs. Enligt Szczepanski höjer 

en grönskande och väl tilltagen utemiljö barnens lekkvalitet (Szczepanski 2007, s 23). Enligt 

Peterson behövs en färdigutformad lekplats då den också fyller olika aktiviter för barnen. Fast 

hon tillägger att en färdig miljö också snabbt kan bli ointressant och att en mer ”naturlig” 

miljö kan vara mer givande för barnen. Det ska finnas material för utomhusverksamheten som 

lockar barnen (Peterson 2004, s 122- 123).  

Utifrån mina observationer fick jag bilden av att föräldrarnas syn på förskolegården stämde 

överens med vad pedagogerna beskrev på den kommunala förskolan. För när det gällde 

gårdens utformning visade det sig från intervjuerna att pedagogerna ansåg samma sak som en 

av föräldrarna angående den mindre gårdens utformning och yta. Man var överens om att 

gården borde vara större och att utformningen kunde göras bättre. En av pedagogerna tog upp 

att utformningen har sett ut på samma sett sedan förskolan byggdes och när det gällde 

storleken på gården finns det dessvärre ingen yta att ta ifrån för att göra den större. Så mitt 

resultat visar att förskolan verkar vara medvetna om problematiken gällande yta och 

utformning men att en ändring är svårt att utföra. Enligt Läroplanen ska barns lärande och 

utveckling i förskolan genomföras så att den utvecklas och stimuleras. Miljön ska dessutom 

vara öppen, innehållsrik och inbjudande (Skolverket 2006, s 9- 11). Trots att pedagoger inte 

anser att man kan göra så mycket angående utformningen tolkar jag enligt läroplanen att barns 

lärande ändå ska stimuleras och att miljön ska vara lockande. Som Björklid tar upp består den 

pedagogiska miljön av mycket, så som samspel med andra, utformning och material (Björklid 

2005, s 38- 39). Jag tänker att även om man inte kan göra mycket åt utformningen på 

förskolans gård, kan man köpa in mer material till barnen eller som pedagog stimulera till 

olika aktiviteter och verksamheter. 

  

Vad styr föräldrars förskoleval? 

Det visar sig att det fanns skillnader mellan de två olika förskolorna men även likheter när det 

kom till val av förskola. En likhet var att det geografiska läget var en viktig aspekt dock var 
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det en förälder från I Ur och Skur som inte ansåg att det var något avgörande val. Men att det 

geografiska läget var en stor faktor för föräldrarnas val av förskola kan kopplas till rapporten 

av Val av skola. Där framgår det att det är mest idealiskt om skolan ligger nära barnets hem, 

enligt föräldrarna (Val av skola 1992/1993, s 75).  

  

En annan likhet var att föräldrarnas bakgrund verkade ha en avgörande betydelse för val av 

förskola. Båda föräldrarna från I Ur och Skur och en förälder från den kommunala förskolan 

hade en aktiv bakgrund inom natur/miljö bakom sig, antingen från sin barndom eller från sin 

nuvarande närmiljö. Jag tolkar det som att; det ofta är avgörande vad man bär med sig i sitt 

bagage/bakgrund när det kommer till val av förskola. Det bekräftar Bourdieu som menar att vi 

har en biologisk bas inom oss och vi blir formade med det vi har runt omkring oss. Detta 

begrepp kallas habitus och han menar att barndomen är den period då vi är som allra mest 

formbara. Vi är även formbara i vuxen ålder men inte i lika stor utsträckning lägger Bourdieu 

till (Carle 1991, s 406- 409). Från min källinformation i undersökningen visar det sig att båda 

föräldrar från I Ur och Skur har högskoleutbildning. Det ser jag som en likhet från rapporten 

Val av skola där det framkommer att fler föräldrar med högskoleutbildning väljer fristående 

skolor, än föräldrar som inte har högskoleutbildningen (Val av skola 1992/1993, s 65). Dock 

visar det sig i min källinformation från kommunala förskolan att den ena föräldern har en 

grundskoleutbildning och den andra en högskoleutbildning, så där kan man inte se en likhet. 

Denna rapport har även ett par år på nacken och visar inte hur det ser ut idag när det gäller val 

av skola. 

  

Det som skiljer förskolorna åt var att en förälder från den kommunala förskolan lyfte fram att 

bemötandet på första skolbesök avgjorde valet men att även förskolans storlek på gårdsrum 

och deras förfogande av inomhusytor var avgörande. En förälder från I Ur och Skur tyckte att 

själva inriktningen var en avgörande faktor men också att den klart längre utomhusvistelsen 

var viktig.  

Det visar sig genom min undersökning att det kan bero på många andra faktorer när det 

kommer till val av förskola. Det som främst lyftes fram från de båda förskolorna var det 

geografiska läget, föräldrarnas livsstil men även att deras bakgrund var avgörande. 
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bilaga 1  
 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Isabell André och går sista terminen på en Interkulturell lärarutbildning mot 

yngre åldrar på Södertörns högskola. Just nu håller vi på att skriva våra examensarbeten och 

skulle vilja höra om jag skulle kunna komma till er förskola och göra intervjuer och 

observation till min uppsats.  

Syftet med intervjuerna är att få svar på frågor angående utomhusmiljön på era gårdar. Jag vill 

höra hur ni uppfattar utemiljön och hur ni arbetar med den. Om jag får komma så skulle jag 

behöva göra intervjuerna mellan vecka 40- 43. Intervjuerna skulle jag vilja göra på två utav er 

pedagoger och detta kommer ske enskilt. Jag kommer genomföra intervjuerna genom att spela 

in på diktafon men det är endast jag som kommer ha tillgång till materialet. Allt inspelat 

material kommer efter examinationen raderas av mig. I arbetet kommer jag utgå ifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Enligt konfidentialitetskravet där ifrån kommer 

du bli lovad anonymitet och ditt namn kommer bli fingerad. Så ingen som läser uppsatsen 

kommer återföra informationen till dig. Sedan enligt nyttjandekravet kommer alla uppgifter 

till uppsatsen endast användas i forskningssyfte. Deltagandet är också frivilligt, vilket innebär 

att du har rätt att svara på de frågor du känner för. Du kan även avbryta intervjun när du 

önskar. Efter examinationen kommer uppsatsen publiceras på Södertörns Högskola. 

 

Tack för ni ställer upp! 

Med vänliga hälsningar 

Isabell André 

 

Email: xxx@hotmail.se Telefon: 070xxxxxxxx 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide – pedagoger 

 

 
1. Berätta kort om dig själv 

2. Hur gammal är du?   

3. Hur länge har du arbetet som pedagog?  

4. Vad är din grundutbildning?  

5.  Kan du beskriva hur du ser på utomhuspedagogik?  

6. Hur ser du på utegårdens betydelse för barns lärande och utveckling? 

7. Berätta hur du använder dig av utomhusmiljön?  

8. Vad är det som styr att ni går ut?   

9. Vad styr att ni är inomhus istället för utomhus? 

10. Har ni planerad verksamhet på förskolegården?  

11. Hur ser du på din roll när det kommer till förskolegården?  

12.  Hur ofta görs förändringar på förskolegården? 

 

 

Intervjuguide – föräldrar 

 

1. Kan du beskriva hur du ser på utomhusmiljön? 

2. Vad anser du att förskolegården ska ha för funktion och betydelse? 

3. Hur använder sig pedagogerna av utomhusmiljön i sin dagliga verksamhet? 

4. Om du fick ändra något ute på gården, vad skulle det vara? 

5. Vad har ni för utbildning? 

6. Vad avgjorde ditt val av förskola? 

7. Hur ser er anknytning till naturen ut? 

 

 

 


