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Syftet med undersökningen var att belysa utomhuspedagogikens möjligheter, samt ta 
reda på vilka attityder som finns gentemot utomhuspedagogik bland förskollärare i 
förskolan. För att uppfylla syftet valdes den kvalitativa metoden som beskrivs som en 
relativt subjektiv och djupgående metod. Vidare präglas den här studien av en positiv 
attityd till utomhuspedagogik och kan därmed ha påverkat och vinklat resultatet till 
att se möjligheter i större omfattning än svårigheter. I den här undersökningen 
gjordes åtta intervjuer som valdes ut i ett så kallat bekvämlighetsurval, men ändå 
med avsikten att få informanter från olika typer av förskolor. I åtanke fanns också 
ständigt de forskningsetiska principerna för att skydda deltagarna. Genom 
intervjuerna framgick att samtliga informanter hade en positiv inställning till att 
bedriva utomhuspedagogik. Några deltagare ansåg att utomhuspedagogiken gynnar 
barnens utveckling och lärande på flera sätt. Skogen var, enligt alla informanter, en 
bra plats för utomhuspedagogik, eftersom den erbjöd både jämlikt material och 
mycket material. Informanterna framhävde att de gick ut minst en gång per dag och 
ibland två, eftersom det fanns så mycket möjligheter med utomhuspedagogik. Enbart 
kläder kunde utgöra ett hinder för utomhusverksamheten, ansåg informanterna. 
Slutsatsen av det här arbetet var att utomhuspedagogikens möjligheter är många och 
förskolor verkar redan ha anammat utomhusvistelse och utomhuspedagogik. Skogen 
erbjuder många spännande möjligheter i såväl material som miljöer och detta är 
något som måste vårdas för att kunna nyttjas och bevaras. Utomhuspedagogiken ger 
barnen kunskap och möjlighet att skapa en relation och koppling till naturen som 
behövs för en hållbar utveckling.   
 

 
Nyckelord: Utomhuspedagogik, hälsa, förskola, lärande och utemiljö. 
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1 Inledning 
Jag inleder det här arbetet med att citera vad Strid skriver i ”Landskapet är 
människans äldsta rum” (Strid 2007) s, 188). Jag menar, landskapet ger oss en hel 
del möjligheter att bedriva pedagogisk verksamhet. Mängder av material och miljöer 
finns i sitt sammanhang i naturen, vilket jag anser underlättar lärandet.  
 
I det här arbetet kommer jag att skriva om utomhuspedagogik i förskolan. 
Lärarförbundet (2005) s, 92, beskriver utomhuspedagogiken som …en process, en 
plats för lärande, ett sätt att lära och en mening med lärandet. Utomhuspedagogik 
är vidare ett lärande som, inte enbart kopplas till lärande av kognitiva kunskaper, 
utan också till hälsa och fysisk aktivitet menar, Dahlgren m.fl. (2007). Kroppen sätter 
tanken i rörelse, medan den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan och hälsa och 
lärande hör ihop. Samtidigt anser jag att utomhuspedagogik som förhållningssätt är 
oerhört angeläget idag, eftersom många skolor väljer bort gröna ytor, barn blir mer 
stillasittande och dåliga matvanor blir allt vanligare, vilket Dahlgren m.fl. (2007) 
också påpekar. Det är av dessa anledningar som jag valt att skriva om 
utomhuspedagogik. Mitt intresse för utomhusaktiviteter och hälsa har länge funnits 
och jag tycker att det är ett intressant och roligt sätt att arbeta tack vare den variation 
och spänning utomhusmiljön erbjuder. Barnen kan få verkliga upplevelser utomhus 
som väcker deras nyfikenhet, skriver Lärarförbundet (2005). Jag vill fortsätta 
inledningen med att klargöra hur jag står mig till utomhuspedagogik. Mitt 
förhållningssätt gentemot utomhuspedagogik är positivt och jag ser naturen som en 
källa där jag kan inhämta ny energi och ladda batterierna. Tack vare allemansrätten 
har vi i Sverige möjlighet att vara i naturen och min åsikt är den att barn har en 
obegränsad fantasi och lär med alla sinnen och hela kroppen, när de befinner sig i en 
utomhusmiljö. Vidare anser jag att människor mår bättre av att vara utomhus så 
varför inte använda det som finns omkring oss i vår utomhusmiljö!   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med arbetet är att synliggöra utomhuspedagogiken och dess 
möjligheter, samt att belysa vilka attityder gentemot utomhuspedagogik som finns 
bland förskollärare. Jag ska svara på frågorna:  

• Vad menas med utomhuspedagogik? 
• Hur ser en bra utomhuspedagogisk miljö ut? 
• Vilka fördelar har den utomhuspedagogiska verksamheten? 
• Vilken syn har förskollärare på utomhuspedagogisk verksamhet? 

1.2 Definition  
Wikipedias (2007) definition av utomhuspedagogik är att det är en pedagogisk metod 
som stimulerar alla sinnen, där man genom egna upplevelser enklare lär sig olika 
saker.  
 
Vidare definierar Centrum för miljö- och utomhuspedagogik (2004), 
utomhuspedagogiken som ett förhållningssätt där lärandet sker i växelspel med 
upplevelser och reflektion grundat på konkreta och verkliga erfarenheter i olika 
autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt sätt att arbeta, där 
lärandet kan flyttas ut i samhällsliv, natur och kulturlandskap. Det blir ett växelspel 
mellan världslig upplevelse och litterärt bildande, där platsens betydelse för lärandet 
framhävs menar Centrum för miljö- och utomhuspedagogik (2004).  
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2 Litteraturgenomgång 
Kapitel två redovisar vad litteraturen säger om utomhuspedagogiken och avslutas 
med en sammanfattning. 

2.1 Litteratursökning 
När jag sökte litteratur och tidigare forskning till arbetet så letade jag, först och 
främst, på Internetsidan Google. Sökorden var utomhuspedagogik, utomhusdidaktik, 
att lära in ute och uterummet. Sökningarna visade att inte så mycket forskning har 
gjorts i ämnet förrän på senare år. Vidare har jag sökt på högskolebiblioteket och 
Stadsbiblioteket i databasen: Book-it, med samma sökord, men också på en del kända 
författarnamn som förknippas med utomhuspedagogik. Exempel på sådana namn är: 
Szczepanski, Brügge och Granberg. Gjorda sökningar resulterade i hemsidor, 
avhandlingar, rapporter och böcker som lästs igenom för att få en förförståelse i 
ämnet.  

2.2 Läroplanen 
Jag har valt att inleda litteraturgenomgången med läroplanen, eftersom målen i 
denna ska eftersträvas oavsett vilket förhållningssätt och vilken metod som används 
för lärande. Utbildningsdepartementet (2006) skriver i Lpfö 98, att förskolan ska 
lägga en grund för ett livslångt lärande, samt att utveckla förmågan att ta ansvar för 
sina handlingar och för förskolans miljö. Vidare ska lärandet bilda en helhet i 
förskolan, där lärarna ska stimulera barns nyfikenhet. Förskolan ska erbjuda en bra 
miljö som främjar kreativ, lek, utveckling och lärande, både inomhus och utomhus. 
Vidare står det att barnen ska ha möjlighet till både planerad miljö och naturmiljö för 
att ge möjlighet till utveckling i sig själv och med naturen.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande. 
(Utbildningsdepartementet, 2006 s 9). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i 
naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande av 
växter och djur. (Utbildningsdepartementet 2006, s 9). 

Enligt Lpfö98 framhävs också att verksamma förskollärare ska ha ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro. De ska sträva efter att barn utvecklar en 
förståelse för sin påverkan i naturens kretslopp. Verksamheten ska därmed bidra till 
en bättre förståelse för hur man i vardagsliv och i arbete kan bidra till en bättre miljö.   

2.3 Tidigare forskning 
Grahn (2007) menar att det finns en gammal föreställning om att barn hör ihop med 
naturen och att naturen har en koppling till barnen. Genom att låta barnen vara i 
naturen så skapar man starka friska barn med goda kunskaper om sin omgivning. 
Studier visar också att barn som har kunskaper om och vistas mycket ute i naturen 
har större möjlighet att bli mer miljömedvetna. Därför är utomhuspedagogisk 
verksamhet ett viktigt inslag, men enligt Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski 
(2007), inkluderar utomhuspedagogiken också mycket rörelse och aktivitet, vilket 
dessutom innebär att verksamheten utomhus motverkar fetma, stress, diabetes, 
benskörhet och buller i klassrum. Sammanfattningsvis hjälper kroppen hjärnan att 
tänka, samtidigt som hälsan främjas när barn får lära och röra sig utomhus.  
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Lärare har dock en tendens att värdera utomhusleken lägre än inomhusaktiviteten, 
skriver Lindstrand och Brodin (2006). Anledningen är att dessa lärare i många fall 
inte förknippar utomhusaktiviteter med lärande. Men ett bra lärande utomhus kräver 
dock ett engagemang och en vilja att arbeta med naturen. Friluftsliv och lärandet 
utomhus blir därmed en livsstil, menar Brügge och Szczepanski (1999). 
 
Dock nämner Szczepanski (2007) att det kan vara en stor utmaning för förskollärare 
att skapa kreativa lärmiljöer för alla barns och ungdomars olika kompetenser och 
talanger i naturen. Anledningen är att lärare gärna glömmer bort att landskapet är en 
kunskapskälla i sig. Lärandet och verkligheten har en tendens att delas upp, men då 
får barnen ingen möjlighet att praktisera sin kunskap. Utomhuspedagogikens 
budskap handlar om att kroppen sätter igång tankeverksamheten och att man genom 
rörelse mår bättre och därmed lär sig lättare.  
 
Szczepanski (2005) skriver dock att många arbetslag är oeniga om vitsen med 
utomhuspedagogik. Förskolan har klara traditioner av att vara ute och är ofta ute, 
men det innebär inte att man alltid bedriver en pedagogik verksamhet ute. Många 
skolor har dock en tendens att nästan helt ta avstånd från utomhuspedagogisk 
verksamhet. Miljön utomhus är en källa full av kunskap, historia och material. Med 
hjälp av utomhuspedagogik och kreativitet kan lärare levandegöra denna information 
och kunskap, skriver Szczepanski (2005).  

2.4 Historia 
Brügge, Glantz och Sandell (1999) skriver att människan alltid har haft ett relativt 
komplicerat förhållande till naturen. Historiskt sett försökte människan förstå sig på 
naturen genom olika myter. När människan blev jordbrukare och bofasta började 
man skilja på natur och kultur, men fortfarande fanns stor respekt för naturen.  
 
Redan i slutet av 1800-talet hade, enligt Rantatalo (2002), föränderlig pedagogik och 
s.k. åskådningsundervisning blivit modernt. Det användes då som ett komplement till 
klassrumsundervisning och böcker. Vidare skriver Rantatalo (2002) om hur viktigt 
det var för lärarna att koppla ihop undervisning med konkreta upplevelser. Det 
gjordes till exempel cykelturer, vandringar och framförallt undervisning i naturen. 
Anledningen till användningen av den här pedagogiken på 1800-talet var att viljan att 
lära känna barnen bättre fanns, samt att de ville komma åt verkligheten och dess 
resurser. Kunskapen skulle bli en helhet genom direkt observation. Barnen kunde då 
se, lukta och känna istället för att enbart läsa om det.  
 
Men utomhuspedagogikens rötter kan till och med härledas längre tillbaka än 1800-
talet, nämligen så långt tillbaka som till den antika världsbilden, menar Dahlgren och 
Szczepanski (1997). Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Ellen Key, Dewey, Piaget 
och Molander är några exempel på betydande filosofer i historien. Rousseau levde på 
1700-talet och lade stor vikt på att barn skulle möta verkligheten under sin uppväxt. 
Han menade att lärandet stimulerades i leken och genom sinnlig erfarenhet. Han 
menade att barn lär sig bättre genom att vistas i verkliga miljöer. Comenius motto var 
”att lära in ute”, som idag anammats av naturskolorna. Dewey, som levde på i slutet 
på 1800-talet och mitten på 1900-talet, talade om att praktisk kunskap är lika mycket 
värd som teoretisk kunskap. Vidare talad Dewey om att vi utvecklas genom att göra 
praktiska saker. Förståelsen av olika begrepp underlättas vid praktisk handlig, 
direkta erfarenheter och med konkret material. Samtida med Dewey var Ellen Key, 
som förespråkade att fältstudier i verkligheten var utgångspunkten för lärandet och 
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kunskapen. Målet var att använda alternativ pedagogik. Slutligen har vi Molander 
(1990-talet) som talar om kunskap i handling. Han menar att vi ser såväl skogen som 
träden, vilket innebär att vi ser helheten i dess sammanhang. Molander talar också 
om att frågor ska vara tagna ur verkligheten, inte ur böcker. Vilket leder till ett av 
utomhuspedagogikens historiska och nutida mål: att utbilda för varsamhet mot vår 
natur, samt ett växande ansvar för allt levande. 

2.5 Den utomhuspedagogiska verksamheten  
Brügge, Glantz och Sandell (1999) menar att den utomhuspedagogiska verksamheten 
handlar om att öka kunskapen och engagemanget om hur vi använder jorden och 
lyfta fram olika viktiga delar Exempelvis djupgående frågor som upplevelser och 
alternativa livsvärden. Utomhuspedagogiken bör vara ett naturligt inslag i all 
undervisning. Dahlgren och Szczepanski (2006) skriver att utomhuspedagogik 
handlar om människan och samhället i ett globalt kretslopp. Utomhuspedagogiken är 
en naturlig del i lärandet och bör ses som ett komplement till den traditionella 
undervisningen inomhus. Utomhuspedagogiken bör vara ett naturligt inslag i all 
undervisning, menar Brügge m.fl. (1999). 
 
Ute finns en så kallad ”fri” natur, vilket är det som människan inte medvetet styr eller 
kontrollerar, påpekar Brügge m.fl. (1999). Där får vattnet, marken, djuren och 
växterna se ut som de gör och leva där de gör av naturen. Djur och växter är ändå, 
mer eller mindre, påverkade av människor och våra gärningar Det är viktigt att vi 
människor värnar om platser och områden där det finns relativt ”fri” natur. Men att 
möta naturen handlar också mycket om att vara lyhörd och själv söka upp den. 
Vidare kan det också, enligt Norén-Björn (2005), innebära att vi tar till vara på det 
som finns omkring oss i naturen. Vår miljö kan bli en almanacka som förstärker våra 
upplevelser av årstiderna. Exempelvis kan barnen följa lövens färgskiftningar under 
hösten eller solens, vindens, vattnets, jordens och eldens verkan på naturen. Olika 
sorters kottar, stenar och pinnar kan sorteras efter färg, form eller storlek. Barn bör 
också lära sig hantera och respektera elden, enligt Norén Björn. Vad händer om man 
häller sand eller lera istället för pinnar när man ska göra upp eld?  
 
Naturen är en bred kunskapskälla där vi kan kombinera natur, kultur, miljö, teknik 
och Friluftsliv. Enligt Brügge m.fl. (1999), kan lärare arbeta med praktisk miljölära 
och därigenom lära barnen vad kretsloppet handlar om, ge barnen estetiska 
upplevelser, samt använda naturen som en bas för undervisning om vår kropp och 
vår hälsa. Vidare ska utomhuspedagogiken följa läroplanens strävansmål och mål att 
uppnå. För att nå målen krävs det att lärare ser möjligheterna i utemiljön, att 
arbetslaget utgår ifrån problembaserat lärande (PBL), arbetar tvärvetenskapligt med 
helheter och använder uterummet som klassrum. Det är också viktigt att lärarna 
använder uterummet som ett komplement eller alternativ till att vara inomhus, samt 
att man lägger grunden till frilufstänkande så tidigt som möjligt. Uterummet ska 
fungera som en lika självklar inlärningsmiljö för barnen som inomhusmiljön. 
Skillnaden blir dock en mer aktiv och levande process där barnen lär sig själva 
utomhus. ”Att lära in ute” är Naturskolornas motto och det innebär att de har en 
regelbunden utomhusverksamhet i olika miljöer, årstider och sammanhang, vilket 
ger en fördjupad förståelse i konkreta faktakunskaper och en för övrigt bred kunskap. 
Vidare ökar möjligheterna till ett lustfyllt lärande om lärarna uppmuntrar till 
nyfikenhet och vetgirighet. Grundtanken är att hjälpa barnen att utveckla en god 
naturkänsla genom att vistas direkt i naturen. Lundegård (2004) skriver också att det 
kan finnas en möjlig skillnad mellan naturskolpedagogik och utomhuspedagogik. 
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Begreppet utomhuspedagogik handlar om var man lär sig, medan 
naturskolpedagogik handlar om vad och hur man lär sig. Vidare handlar båda 
pedagogikerna om att ha utgångspunkt i barnets egna erfarenheter av verkligheten. 
Begreppen skulle därmed kunna kallas verklighetspedagogik, hävdar Lundegård m.fl. 
(2004). 
 
Utvecklandet av kunskaper inom såväl utomhuspedagogik som naturskolpedagogik 
sker, enligt Lundegård m.fl. (2004) i flera steg, där grunden måste uppfyllas först. 
Första steget handlar om att barnen lär sig vara i naturen och njuta av den. På 
naturskolor får barnen till exempel lära sig grundläggande behov som att hålla sig 
mätta, torra, varma och trygga i utomhusmiljön. När det basala behovet är uppfyllt så 
kan barnen upptäcka och ta emot intryck från omgivningen och ge utrymme för alla 
sinnena. Steg tre i pyramiden blir att barnen får lära sig förstå sammanhangen i 
naturen. Barnen får själva dra slutsatser om vad de lärt sig i föregående steg. Barnen 
kan till exempel få utföra olika experiment. Steg fyra handlar om naturen och 
människan, dvs. hur människan påverkar naturen? Här får barnen inte enbart belysa 
människors negativa påverkan som miljöproblem, utan också om till exempel det 
öppna landskapet som inte hade funnits utan människan. Sista steget handlar om att 
barnen får lära sig ta ställning och påverka. Hur barnen nu ställer sig till olika saker i 
naturen hänger på de tidigare stegen i naturen, inte på någon annans värderingar.   
 
Men för att barn ska utvecklas krävs ett bra ledarskap, menar Brügge m.fl. (1999). 
Ledarskapet inom utomhuspedagogisk verksamhet handlar mycket om att ha ett 
stödjande klimat i gruppen där barnen inte är rädda för att göra bort sig och vågar be 
andra om hjälp. Det ställs helt andra krav på utomhuspedagogerna än på pedagoger 
som arbetar i inomhusmiljö. En utomhuspedagog måste vara oerhört flexibel i både 
miljöval, klädval och mot barnen. De bör vara beredda på att vad som planerats inte 
alltid följs. Utomhusmiljön är ostrukturerad och allt kan hända. Miljön i sig är 
varierande utomhus, vilket kan leda till utmaningar som kräver ett gott samarbete 
pedagoger emellan. Dock blir situationen, enligt Lundegård m.fl. (2004), mer eller 
mindre okontrollerad, genom att lärare vågar gå ut och bedriva verksamhet utomhus. 
Anledningen är att det är barnens upplevelser som styr tillsammans med andra 
oförutsägbara händelser. Det krävs då, enligt Braute och Bang (1997), att den vuxne 
har goda kunskaper om utomhusmiljön. Detta för att kunna göra utemiljön mer 
spännande för barnen. Det är också viktigt, enligt Granberg (2000), att läraren 
känner till närområdet och hur barn prioriterar. Den vuxne måste då vara flexibel och 
kunna anpassa sig till ett varierat arbetssätt i olika miljöer och då är det bra att tänka 
på att små barn behöver känna igen sig på olika platser. Därför är upprepning ett 
viktigt inslag för barns trygghet. Barn kan inte ta till sig nya erfarenheter och 
kunskaper förrän de känner sig trygga med platsen. Utflyktsmål bör därför ske till 
samma ställen flera gånger. För övrigt ska läraren kunna anpassa och planera, förstå 
hur barnen upplever omvärlden och känna till hur barn leker, skriver Lundegård m.fl. 
(2004). Vikten av att lärare driver utomhuspedagogisk verksamhet i både planerad 
miljö och naturmiljö, framhävs av Braute och Bang (1997). När lärare planerar och 
väljer ett naturområde ska de tänka på vilken åldersgrupp de har, antal barn som ska 
vara med och vad syftet med användningen av platsen är. Braute och Bang (1997) 
framhäver vikten att lärare inte heller är rädda för platser där det kan finnas giftiga 
svampar eller bär, huggormar, bäckar, branta sluttningar stenar osv. Istället ska man 
starta med en trygg situation och undervisa och lära barnen om farorna så att de är 
försiktiga. 
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Vidare är det viktigt att barnen stöter på utmaningar i lärandeprocessen, är de får 
använda både kroppen och sinnena, skriver Danielsson m.fl. (2001). Studien ”Ute på 
Dagis” av visar att barnen på Ur- och skurförskolor hade en mer utvecklad motorik än 
barnen från andra förskolor. På Friluftsfrämjandets hemsida (www.frilufts.se) står 
det att Ur och skur förskolor bygger på att genom regelbunden vistelse i naturen ska 
barnen få kunskap, rörelse och gemenskap. Barnen ska få en sund känsla för naturen. 
Vilket barnen också kan få genom skolträdgårdar, menar Lundegård (2004). Där kan 
barn och vuxna tillsammans med naturen vårda växter som de sått och planterat. 
Skolträdgården eller förskoleträdgården blir då en källa för kunskaper, en plats för 
lärande och social utveckling och ett sätt att lära. Barnen får växla mellan teoretisk 
reflektion och praktiskt lärande. Här skapas mening med hjälp av sinnena, platsen får 
ett egenvärde och kan fungera som motivationshöjande faktor för det mer 
traditionella lärandet inomhus. Vikten av att barn får uppleva naturen, framhävs 
också av Braute och Bang (1997). Istället för att enbart läsa om olika begrepp kan 
barnen ta till sig kunskaper i sin helhet exempelvis genom att studera en mask som 
gräver, en myra som arbetar, blommans lukt och färg.  

2.6 Betydelsen av förskolans utemiljö 
Doktorsavhandlingen Landskapet i leken av Mårtensson (2004) är en jämförelse 
mellan en förortsförskola och en landsbygdförskola. Studien visar att barnen i 
förortsförskolan inte tog för sig lika mycket av omgivning som landsbygdförskolans 
barn. Anledningen, enligt Mårtensson, kan ha varit att förortsförskolan inte hade lika 
inbjudande omgivning som landsbygdförskolan. Landsbygdförskolan var omgiven av 
skog, ängar, kuperad mark och buskar, medan förortsförskolan hade mindre ytor och 
mer asfalt.  
 
Braute och Bang (1997) lyfter fram vikten av att utemiljön har många slags fysiska 
utmaningar, stimulera till bygglek, ha olika samlingsplatser, sandlådor, stigar, 
bollplaner odlingsområde, komposteringsplats mm. Det måste finnas plats för både 
springlek och cykling, samtidigt som de yngsta barnen ska kunna röra sig fritt, utan 
att riskera att krocka med de äldre barnens lek, menar Granberg (2000). Utemiljön 
bör ha kuperad mark med backar, gömställen, plana ytor, och öppna platser för ett 
kreativt lärande. Förskolor bör också ha rutschkanor, gungor, klätterställningar mm. 
eftersom dessa saker är viktiga för barns motoriska utveckling. Man kan också 
komplettera utemiljön med olika möbler och stugor. Små barn tycker också om att se 
fåglar på nära håll. Till exempel via fågelbord eller fågelholkar. Förskolan behöver 
alltså en gårdsmiljö som barnen kan känna att det är deras egen. Gården ska ha, för 
barnen, en intressant omgivning där de kan utforska för lärandet, skriver Mårtensson 
(2004). Barnen behöver nämligen rörelsefrihet och en närmare kontakt med 
omgivningen för att uttrycka sig. Samtidigt känner barnen sig ofta gladare när de 
vistas ute.  
 
Närmiljön är dock allra viktigast för små barn, nämner Granberg (2000). Det kan 
handla om den egna gårdens gräsmatta eller stenar och buskar. Själva lekplatsen bör 
också ses som en informell utbildningsmiljö, där barnen får en hel del social träning, 
påpekar Lindstrand och Brodin (2006). Den sociala träningen sker exempelvis 
genom att de diskuterar, skojar, viskar, skaffar kamrater och tränar att konversera 
med varandra. Barnens nyfikenhet gör att det alltid finns något nytt att upptäcka där. 
Olika växter, småkryp, fåglar, stenar mm. Vidare förändras förskolegården med 
årstiderna. Braute och Bang (1997) menar att med förskolegårdens snö och is kan 
barnen skapa otroliga saker under vinterhalvåret, medan hösten bjuder på de 
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färggranna löven som skapandematerial. Leran är ett otroligt populärt material som 
finns på förskolegården under våren och vidare är ett populärt material bland barnen. 
Sommaren i sin tur bjuder på en mängd olika insekter och fåglar som barnen kan 
utforska. Allt detta kan finnas på samma plats dvs. förskolegården, men ger olika 
upplevelser beroende av vilken tid på året det är. Det är endast fantasin som sätter 
gränser.  
Vikten av att förskolan har en bra förskolegård är stor, men Granberg (2000) menar, 
att om förskolan inte har någon bra gård i anslutning till byggnaden bör det finnas en 
lekplats eller skogsdunge i närheten. Dessa s.k. naturrummen ska besökas minst en 
gång i veckan, gärna flera gånger. Detta för att barns tidsperspektiv är kortare än 
vuxnas och med för långa avbrott finns ingen kontinuitet med besöken. Dessa 
naturrum bör också ligga nära så att det går att återvända till den dagligen, utan 
tidsödande transporter. Har förskolan inte tillgång till en skogsdunge i närheten kan 
läraren använda den vanliga promenaden som resurs. Själva promenaden bör inte 
underskattas, utan också räknas som utomhuspedagogisk verksamhet. Barn har 
mycket att hämta under promenader om pedagogen promenerar i barnens takt och 
tittar, samtalar och frågar om saker som de ser. Det viktiga här är att det är barnen 
som bestämmer takten. Om barnen ser något som intresserar dem så ska de ha 
möjlighet att titta så länge det intresserar dem. Det är viktigt att även de minsta 
barnen får möjlighet att gå och inte sitta i en vagn. Att sitta i en vagn gör dem både 
passiva och frusna, vilket leder till att de inte vill röra sig när de kommer fram till 
målet heller. Målet med promenaderna blir upplevelserna under vägen, inte att 
komma till en speciell plats, vilket kräver att barnen är aktiva under själva 
promenaden också. 
 
Lärandet som sker utomhus ska kompletteras med ett innerum anpassat efter 
utomhusmiljön, menar Dahlgren och Szczepanski (1997). Den redan upplevda 
utomhusmiljön ska även kunna återskapas i tanken för barnen inomhus. Slutligen 
bör regelbunden reflektion omsluta lärandet.  

2.7 Möjligheter och begränsningar med utomhuspedagogik 
Brügge (1999) m.fl. menar att utomhuspedagogisk verksamhet innebär ett lärande 
med alla sinnena på en mängd olika sätt. Det svenska landskapet bjuder på så många 
möjligheter om man tar till vara på dem. Vidare skapar utomhuspedagogikens 
metoder möjlighet till närkontakt och socialisation i utemiljön, där historia och 
ekologi förenas, menar Dahlgren och Szczepanski (1997). Genom mötet med den 
fysiska omgivningen får vi veta hur naturen fungerar, vilket i sin tur kan förstärka vår 
uppfattning och känsla för naturen. Därmed kan vi förankra en slags sinnlig 
erfarenhet. Vidare får barnen får positiva erfarenheter och uppleva roliga saker i 
naturen, vilket ökar möjligheterna till att barnen får en positiv bild och inställning till 
natur och miljövård, menar, Braute och Bang (1997). Det man känner för och har 
någon koppling till vill man gärna skydda och bevara. Vidare poängterar Braute och 
Bang (1997) att naturen är sårbar, eftersom människan påverkar den mer än vi tror. 
Det är viktigt att inte glömma att vi människor också är beroende av naturen. 
 
En anledning till naturmiljö ger upplevelser för alla sinnen, är för att det där finns 
många olika växter och djur som befinner sig i sitt sammanhang, skriver Granberg 
(2000). Vidare är marken är ofta mer kuperad i skogen än på förskolans gård eller 
skolgårdar. Vidare kan barn upptäcka och känna skillnad på torr och fuktig mossa, 
jämföra kallt vattnet i en rinnande bäck med vattnet från en pöl, samt smaka på olika 
växter och bär. I naturrummet kan barnen ge sig in på lustfyllda äventyr där endast 
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fantasin sätter gränser. Den lustfyllda leken med positiva naturupplevelser lägger 
grunden för vilken attityd till naturmiljö och miljö barnen får. Med pedagogens hjälp 
kan barnen få nya infallsvinklar så att de på egen hand kan upptäcka se och förstå. 
Utemiljön bör ses som en levande lärobok i alla ämnen som ger ett konkret 
helhetslärande, precis som små barn behöver. Barnen kan ta till sig såväl teoretiska 
kunskaper som praktiska, de utvecklar många olika färdigheter och uppmuntrar till 
vidare upptäckter. Barnen får lära sig saker i sitt sammanhang. Delarna kan inte 
förstås utan att helheten den tillhör finns där. Utevistelse ger aktivt deltagande barn 
som ständigt lär sig nya saker. Småbarn lär sig om omvärlden och formar attityder 
och beteenden mot den. Barnen kan förknippa sig själv med upplevda situationer och 
bygga upp en tätare gemenskap sinsemellan, med hjälp av utomhuspedagogiken 
enligt, Dahlgren och Szczepanski (1997). De kan skapa tillit och en trygghetskänsla 
till varandra, samtidigt som de utvecklar sin egen personlighet genom sinnliga 
erfarenheter och reflektion. Barnen får en insikt i sin egen förmåga att lära. 
 
Vidare håller sig barn och vuxna friskare och mår bättre om de befinner sig mycket 
utomhus, eftersom de då slipper bullrig inomhusmiljö och huvudvärk orsakat av tung 
luft, skriver Lärarförbundet (2005). Utomhuspedagogiken är en viktig grund för 
kroppens behov av rörelse och sinnlig erfarenhet, menar Brügge m.fl. (1999). 
Dahlgren och Szczepanski (1997) påpekar att utomhuspedagogiken sporrar till 
nyfikenhet, kreativitet och samarbete i verkliga miljöer. Kunskapen kan levandegöras 
och därmed bli lättare att begripa.  
 
Utomhuspedagogiken berör fler dimensioner i lärandet, skriver Danielsson m.fl. 
(2001). Ute kan man beröra det estetiska, känslomässiga, biologiska, kulturella, och 
biologiska, genom att nyttja naturens möjligheter. Skolan ofta saknar 
sammanhangen, enligt Lundegård m.fl. (2004), eftersom skolan har rumsliga 
begränsningar inomhus. Vi är inte där saker händer, utan läser om dem senare. 
Förstålelse kräver nämligen både erfarenhet och reflektion. Med hjälp av 
utomhuspedagogisk verksamhet växlat med verksamhet inomhus kan vi undvika 
ytligt lärande. Utomhuspedagogiken ger en helhet i lärandet där tidigare erfarenheter 
och ny kunskap växlas med reflektion, viket i sin tur hjälper barnen att utvecklas. 
Lärandet berör också kunskaper utanför förskolans grindar, vilket ger en djupare 
förståelse och kunskapsnivå. 
 
Utomhuspedagogiken främjar också rörelse, enligt Danielsson m.fl. (2001). Rörelse 
är bra för barn på flera olika sätt. Därför måste man ha en helhetssyn på barns 
utveckling, då barn utvecklas såväl fysiskt som emotionellt, socialt och kognitivt. De 
olika utvecklingsområdena hör ihop med behovet att röra sig, eftersom de bygger på 
varandra. När barnen får uppleva att de lyckas med sina rörelser lär de känna sin 
kropps rörelser, vilket stärker självkänslan. De barn som har en stark självkänsla har 
lättare att samarbeta med andra barn i olika leksituationer. Genom att barnen kan 
kontrollera sina rörelser ökar deras förmåga att utforska och upptäcka omvärlden. På 
så sätt kan barnen få sinnliga erfarenheter. Vidare ställs de inför en rad problem som 
de kan lösa på ett konstruktivt sätt. Miljön har större inverkan än barnets ålder om 
hur snabbt barnen utvecklar olika färdigheter. Barn är unika och utvecklas naturligt i 
olika takt och de lär sig olika saker i olika ordning.  
 
Ytterligare en anledning till att barn har behov av mycket rörelse är, enligt Danielsson 
m.fl. (2001) att barnen lär sig bättre. Hjärnan behöver grovmotoriska rörelser för att 
kunna utvecklas. Aktiviteter ute i naturen hjälper till att utveckla fantasi, kreativitet 
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och harmoni, vilket i sin tur medverkar till en människas välbefinnande, skriver 
Szczepanski. Läraren fungerar som en medupptäckare som för avslappnade samtal 
och diskussioner med barnen. Vidare är barn som får utlopp för sina rörelsebehov 
mer koncentrerade och motiverade till inlärning. Den optimala miljön för det är stora 
ytor inomhus eller utomhus där barn kan få både fysiska och psykiska utmaningar. 
Vidare motverkar utomhuspedagogiken våra idag vanliga välfärdssjukdomar såsom 
fetma, stress, diabetes, benskörhet och buller som ger huvudvärk, menar Dahlgren, 
Sjölander, Strid och Szczepanski (2007). Dessutom visar studier på att lek och 
utevistelse i tidig ålder ökar barns miljömedvetenhet och även minnets 
lagringskapacitet. 
 
Projektet Naturleikplassen, visade att när barn är i naturen uppstår färre konflikter, 
skriver Braute och Bang (1997). Vidare visar projektet att barnen leker i mer 
varierade mönster och grupper i naturen än på förskolans gård och inomhusmiljö. 
Dessutom har barnen större tendens att hjälpa varandra mer när de stöter på nya 
utmaningar i naturen. Barnen kan koppla bort stadens brus och livsföring med hjälp 
utomhuspedagogik, påpekar Dahlgren och Szczepanski (1997). I naturen kan barnen 
utveckla fantasi, kreativitet, och harmoni, vilka är förutsättningar för välbefinnande 
hälsa och lärande. 
 
En del förskollärare drar sig för ”jobbiga” på- och avklädningar av barnen vid 
utomhusverksamheter, speciellt på förskolan, men det underlättas genom att man 
utvidgar utomhusverksamheten, exempelvis genom att starta dagen med samling ute, 
skriver Granberg (2000). Vidare bör lärare inte vara rädda för att vara ute när det 
regnar, eftersom barnen oftast älskar vatten. Förskolans gårdar blir fulla av 
vattenpölar som barnen kan stampa i, fiska i, kladda med mm. Vattenpölar kan 
aktivera barnen, speciellt småbarnen i timmar. Genom vattenlek kan barnen 
upptäcka att leran går att forma och att vatten med sand i rinner trögare än vanligt 
vatten. Genom vattenleken experimenterar barnen hur vatten fungerar och vilka 
egenskaper vattnet har. Utomhusmiljön inspirerar till vattenlek såväl under 
promenader som på lekplatser och förskolegården. 

2.8 Sammanfattning 
Läroplanen säger att förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande. Vidare ska 
lärandet bilda en helhet i förskolan, där lärarna ska stimulera barns nyfikenhet. 
Förskolan ska erbjuda en bra miljö som främjar kreativ, lek, utveckling och lärande, 
både inomhus och utomhus. Barnen ska få en relation till miljön och därmed vilja ta 
hand om den. Utomhuspedagogiken är ett av många sätt att nå målen i läroplanen. 
Grundtankarna inom utomhuspedagogiken kan härledas långt tillbaka historiskt sätt. 
Comenius motto var att lära in ute och Dewey talade om lärande genom praktisk 
handling. Idag definieras utomhuspedagogik som en pedagogisk metod som 
stimulerar alla sinnen, där lärandet sker genom egna erfarenheter och upplevelser. 
Lärandet sker i helheter och sammanhang på ett tvärvetenskapligt sätt. Lärare ska 
enligt läroplanerna bilda en helhet där lärare ska stimulera barns nyfikenhet. Barnen 
ska få ökade kunskaper om naturen och människans påverkan på naturen. Genom 
utomhuspedagogiken strävar lärare efter att barn ska få en relation till naturen och 
värna om den, samtidigt som naturen används som ett medel att nå kunskap i ett 
vidare perspektiv. Utomhusmiljön kan innebära skogen, men inkluderar också 
förskolegården. Där bör det finnas kuperad mark, fria ytor, gömställen, backar osv. 
för att främja barns lärande. Om förskolegården inte kan erbjuda detta bör ett sådant 
område finnas i närheten, eftersom barnen ska tycka att omgivningen är intressant 
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och därmed vilja utforska. Förutom att utomhuspedagogiken gynnar lärandet är den 
bra för hälsan, då utomhuspedagogiken motverkar fetma, stress, förkylningssmitta 
och andra välfärdssjukdomar. Slutligen är det ett bra sätt att minska konflikter 
mellan barnen och istället öka samarbete och samspel mellan barnen.  
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3 Metod 
Kapitel tre gestaltar metoderna bakom arbetet, det vill säga hur data samlats, valet av 
informanter, analyseringen av materialet, giltighet och tillförlitligheten av data och 
vilka forskningsetiska principer som gäller. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
Denscombe (2000) skriver om kvalitativ forskning. Han skriver att den kvalitativa 
forskningen är subjektiv och studier sker av enbart några få deltagare. Det kan finnas 
en mer jag-du-relation till deltagarna, eftersom forskaren får närmre kontakt med 
deltagarna i undersökningen och kan därmed gå in på djupet i undersökningen. 
Syftet blir att tolka och förstå, samt att karaktärisera. Perspektiv blir sett inifrån den 
verksamhet som undersöks, exempelvis genom intervjuer. Därmed fås ett material 
som har sina rötter i verkliga situationer. Vidare nämner Denscombe (2000) att det 
är viktigt att forskaren förhåller sig så objektiv som möjligt är i en kvalitativ studie. 
 
Intervjuer har gjorts bland förskollärare på olika förskolor för att få en bild av vad 
verksamma lärare i förskolan tycker om utomhuspedagogik. Intervjuerna pågick i 
genomsnitt trettiofem minuter. Anledningen till valet av att göra intervjuer och 
därmed en kvalitativ metod, är för att få ett så rättvist resultat som möjligt. Två 
intervjuer blev tyvärr inställda av olika anledningar och därför fick de lärarna skriva 
ner svaren istället. Kompletteringar skedde via telefon eller e-post. 
Sammanfattningsvis gjordes åtta intervjuer varav tre svarade skriftligt. Det innebar 
att deltagarna fick besvara frågorna så utförligt de kunde på separata papper. Under 
bearbetningen av svaren gavs informanterna fiktiva namn. Resultatet av studien 
redovisas längre fram i häftet. Slutligen kopplades studien ihop med tidigare 
forskning i en analys och avslutande diskussion.  
 
För att samla material till det här arbetet har böcker, läroplanen för förskolan, 
Internet, intervjuer och avhandlingar använts. 

3.2 Urval 
Så kallat bekvämlighetsurval har använts, eftersom det kan vara svårt att få 
förskollärare att ställa upp i intervjuerna på grund av deras brist på tid. Ambitionen 
var dock att välja deltagare som har någon form av kunskap eller erfarenhet gällande 
utomhuspedagogik. Anledningen till detta var att deltagarna skulle kunna ge en 
rättvis åsikt av utomhuspedagogiken i intervjuerna. Samtliga deltagare arbetade i 
arbetslag på avdelningar med barn i åldrarna tre till fem år. De flesta av de 
intervjuade förskollärarna har arbetet längre än fem år i verksamheten. Nedan visas 
kategorier av förskollärarnas yrkeserfarenhet i antal år. 
 
Tabell 1: Informanternas yrkeserfarenhet 
Antal år i 
verksamheten 

Antal 
förskollärare 
per kategori 

1 - 5  3 
6 – 10 1 
11-20 2 
21+ 2 
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3.3 Databearbetning och analysmetoder 
Efter gjorda intervjuer transkriberades utvalda delar av inspelningarna. Delar som 
valdes bort var diskussioner utanför ämnet och delar där namn på förskolor och 
avdelningar förekom. Anledningen till att dessa delar togs bort var för att kunna 
upprätthålla största möjliga konfidentialitet gentemot informanterna. Nästa steg blev 
att strukturera upp en fråga i taget för att se vilka likheter och olikheter som fanns 
mellan informanternas svar. Därefter sammanställdes materialet och det utföll en 
helhetsbild av svaren. Detta kopplades sedan samman med litteratur kring ämnet i en 
analys och diskussion. 

3.4 Reliabilitet och validitet  
I en kvalitativ studie kan resultatet påverkas av vem som tolkat resultatet, vilket gör 
studien mer eller mindre subjektiv. (Stukát, 2005). Vidare är det svårt att få fram 
liknande resultat i nya undersökningar och därmed är det inte möjligt att uppnå 
absolut reliabilitet, skriver Denscombe (2000). Den här studien präglas av en positiv 
attityd till utomhuspedagogik och därmed kan ha påverkat och vinklat resultatet till 
att se möjligheter i större omfattning än svårigheter. Men frågorna i intervjuerna var 
neutrala och intervjuerna gjordes i ett avskilt rum, som valdes ut av informanterna. 
Därmed är informanternas svar trovärdiga och sanningsenliga, vilket också 
Denscombe (2000) påpekar. Han skriver att tillförlitligheten ökar om intervjuerna 
görs i ett avskilt rum som deltagarna är vana vid och informanterna ostört kan 
besvara frågorna. Detta ökar såväl trovärdigheten som giltigheten av 
undersökningens data. Validitet innebär att studien innefattar giltigt och därmed 
relevant data. Det är viktigt att undersökningen faktiskt har undersökt det som var i 
avsikt att undersöka menar (Stukát, 2005). Ambitionen med studien var att framhäva 
några förskollärares tankar och syn på utomhuspedagogiskt arbete och utevistelse, 
vilket också har undersökts och illustrerats i arbetet. 

3.5 Forskningsetiska principer 
När en kvalitativ studie görs krävs det att vissa försiktighetsåtgärder tas för att 
skydda deltagarna. Vetenskapsrådet (2002) skriver att det finns fyra huvudsakliga 
krav. Det första kravet är informationskravet. Det innebär att forskaren har 
skyldighet att informera deltagarna om undersökningens syfte och att deltagarna 
ställer upp av egen fri vilja, samt vilka villkor som gäller. Eventuella risker för obehag 
och skada ska redovisas. För att uppfylla det första kravet har det skickats ut ett 
missivbrev som informerar om undersökaren, hur intervjuerna går till, i vilket syfte 
intervjuerna ska användas, samt vilken roll deltagarna har. Det andra kravet är 
samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna själva får bestämma om de vill delta i 
undersökningen eller inte. Deltagarna i undersökningen får också själva bestämma 
hur länge de vill delta eller när de vill avbryta sitt deltagande och därför informerades 
det i missivbrevet att deltagandet i studien var frivilligt. Det tredje kravet är 
Konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifterna om deltagarna ska få största 
möjliga konfidentialitet så att inga uppgifter hamnar i orätta händer eller att 
personuppgifter offentliggörs. Jag lovade därför deltagarna högsta konfidentialitet 
genom att tala om att ingen förskola eller person kommer att nämnas vid namn. 
Vidare påpekade jag att inget av vad deltagarna sa skulle senare kunna härledas till 
förskolan där de arbetar eller till den enskilda personen. Slutligen har hänsyn tagits 
till nyttjandekravet, vilket innebär att deltagarna fått information om att all 
information som de gav, inte skulle delges någon annan i annat syfte. 
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4 Resultat 
Kapitel fyra redovisar resultatet från den gjorda undersökningen. Avsnittet skildrar 
förskollärarnas syn på utomhuspedagogiken och avslutas med en sammanfattning. 

4.1 Presentation av förskolorna 
Åtta informanter deltog i undersökningen och alla som deltog har 
förskollärarutbildning, samt har arbetat i minst fyra år. Informanterna arbetar på 
fyra olika förskolor, varav förskola ett har en stor förskolegård med mycket buskar, 
kullar, sandlådor, rutschkanor, ”pulkabacke” och stora ytor. Förskola två har ingen 
direkt gård i anslutning till förskolan, men en stor lekplats finns att tillgå i närheten. 
Den här förskolan riktar in sig på utomhuspedagogiskt arbetssätt. Den tredje 
förskolan har en förskolegård med en sandlåda, gungor, klätterställningar och fria 
ytor. Förskola fyra har enbart en liten gård i anslutning till förskolans hus, men en 
stor lekpark finns att tillgå i närheten.   

4.2 Utomhuspedagogik- vad är det? 
Samtliga informanter ansåg att utomhuspedagogik är något positivt för såväl barn 
som vuxna. Alla informanterna uttryckte samma sak på olika sätt, det vill säga; allt 
som kan göras inne kan också göras ute. Enligt några förskollärare är 
utomhuspedagogik ett tvärvetenskapligt och ett naturligt lärande, där det är lättare 
att lära barnen olika saker. Barnen får möjlighet att använda fler sinnen i 
utomhuspedagogiken och lukten, smaken, doften, och synen hjälper barnen i deras 
lärande. Någon menade också att sagor kan läsas ute. Vidare framkom det att lärarna 
har större möjlighet att observera barnen ute, eftersom de där är mer självständiga. 
Några av förskollärarna menade att det var bra att förlägga den ordinarie 
verksamheten ute så långt årstid och ålder på barnen tillåter.  
 
En informant påpekar att utomhuspedagogiken också är mer jämlik, vilket visas i 
följande citat: 

Det talas om att pojkar och flickor inte alltid fått samma möjligheter i förskolan, men 
utomhuspedagogiken är bra eftersom den erbjuder samma material för både pojkar och 
flickor.  

Naturen och skogen var något som de flesta deltagarna associerade till 
utomhuspedagogik. Skattjakter, matsäck, lyssna på fåglar och fri lek i skogen är 
exempel på utomhuspedagogik menade några av informanterna. En av förskollärarna 
påpekade att det finns mycket naturligt material som kan användas i skogen. Där blir 
lärandet mer lustfyllt. Vidare lyfter en av informanterna fram småkrypen, fåglarna 
och årstiderna som en del i utomhuspedagogiken. Detta illustreras med ett citat: 

Jag älskar alla småkrypen som; spindlar, myror och skalbaggar. Jag tycker det är 
jätteintressant hur de går eller följa årstiderna i en myrstack. Följa årstiderna över huvud 
taget och se alla löven som faller och skiftningarna över i gult, orange, rött och sedan 
brunt…en liten gråsparv kan ju vara jättespännande!  

Deltagarna i denna studie anser därmed att utomhuspedagogiken är ett bra, 
varierande, jämlikt och tvärvetenskapligt arbetssätt som ger barnen möjlighet 
att använda flera sinnen i sitt lärande. 

4.2.1 Hur ofta går förskolor ut? 
Samtliga informanter menar att de går ut en stund varje dag, så att alla barn får lite 
frisk luft. De flesta av deltagarna menar vidare att de går ut antingen på förmiddagen 
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eller på eftermiddagen, men på sommarhalvåret är de ute i stort set hela dagarna. På 
sommaren går de ändå in en liten stund, eftersom det kan vara jobbigt att vistas i 
solen en hel dag. En förskollärare menar att de alltid går ut på förmiddagen på sin 
avdelning, eftersom eftermiddagen ska vara valfri. Då får barnen ibland välja om de 
vill gå ut eller om de vill vara inne. Det viktiga är dock att all går ut minst en gång om 
dagen. Ett par informanter säger att de är ute flera gånger om dagen och barnen 
sover ute året om. Enbart vid väldigt kyligt väder eller ösregn kortar de av 
utomhusvistelsen. 
 
Majoriteten av informanterna säger att de går till skogen med jämna mellanrum. En 
informant menar att de går ut på förmiddagen varje dag, men en till två gånger i 
veckan går de till skogen och då är de ute ända fram till lunch. I vanliga fall går de in 
lite tidigare och har samling, men när de är i skogen passar de på att ha samling i 
skogen. En annan informant säger att de går ut en gång om dagen, men om det 
regnar en hel dag eller om det på vintern är väldigt kallt ute, kan barnen få välja om 
de vill vara inne istället. Ibland går de dock ut i alla fall. 
 
Vidare vill ett par informanter inte arbeta mer ute än vad de gör idag, eftersom de 
anser att de redan har en bra balans mellan utomhus- och inomhusaktiviteter. En 
annan deltagare säger att hon är tveksam till att vara ute mer, på grund av dilemmat 
med bra kläder. Hon vill heller inte arbeta mer ute än vad de gör idag, eftersom de 
redan är ute väldigt mycket. Men några av lärarna var positivt inställd till att arbeta 
mer utomhus än vad de gör idag. Exempelvis en informant som absolut kunde tänka 
sig att arbeta mer ute än vad de gör på hans avdelning idag. 

Vi går ut varje dag, men vi går till skogen 1-2 gånger i veckan. Jag tycker att det är roligt att 
bygga kojor med barnen i skogen… Jag skulle faktiskt kunna tänka mig jobba ute med 
barnen hela tiden… jag vill nog att barnen äter inne i alla fall så att de får ett avbrott från 
uteverksamheten och komma in. Speciellt på vintern.  

En av förskollärarna framhäver att hon har svårt för ur- och skurprincipen, men att 
det finns mer möjligheter och utmaningar ute om man bara vill. En annan 
förskollärare kunde tänka sig att arbeta mer ute, då hon har en hel del kunskap om 
naturen som hon gärna delar med sig av till barnen. Hon älskar själv att vara ute och 
är i princip uppvuxen utomhus. När frågan ställdes till en tredje förskollärare svarade 
hon så här:  

Ja absolut, man blir så mycket lugnare med barnen och lyssnar mer aktivt. Barnen, tycker 
jag leker mer harmoniskt och kommer inte så ofta i konflikter. När de gör det så är det 
lättare att lösa dem ute… Hade jag varit yngre kanske jag skulle ha velat jobba på någon 
utomhusförkola. 

Denna förskollärare menar att förr när hon jobbade hade de mer mulleverksamhet 
och gick till skogen och grillade korv eller åt matsäck mm. Hon säger att hon kan 
sakna det ibland. Idag finns inte så mycket tid till sådan verksamhet och 
barngrupperna är större.   

4.2.2 Utomhuspedagogik i regn och kyla 
Avsnittet inleds med två citat: 

Vi går ut även när det regnar. Vi drar oss inte för att gå ut, men det är klart regnar det en hel 
dag så kan man ibland tycka att det är lite för jobbigt med kläder och så, men annars går vi 
ut. 
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Vi är beroende av att alla barn har utrustning som möjliggör utevistelse i regn. Vi är alltid 
ute varje dag, men om det regnar kan vi korta av utevistelsen. Vi vill att barnen ska få en 
positiv upplevelse av att vara ute. Det ska vara roligt att vara ute. 

Samtliga informanter anser att utomhusaktiviteter även ska fortgå under regniga 
dagar, så länge barnen har rätt kläder efter väder på förskolan. Barnen tycker ofta att 
det är roligare att gå ut när det regnar, menar en av informanterna. Barnen hittar på 
väldigt mycket när det regnar, eftersom mycket kan göras med vatten, framhäver en 
annan informant.  

Vi drar oss inte för att gå ut, men det är klart regnar det en hel dag så kan man ibland tycka 
att det är lite för jobbigt med kläder och så, men annars går vi ut. Men ungarna dom tycker 
det är jättekul att vara ute när det regnar… De hittar på så mycket då. Med penslar målar 
de, samlar vatten, gör vattenfall, sopar och alltihopa. Så dem är det inga problem för när de 
väl har kommit ut. 

Dock framhävs vikten av att respektera kylan. Barn känner ofta om de blir kall om 
händer och fötter, men kinderna känner de inte på samma sätt och kan därför lättare 
utsättas för frostskador, menar en förskollärare. En annan menar att vid kalla 
vinterdagar väljer de oftast att vara ute en väldigt kort stund om de går ut. Barnen 
kan få välja om de vill gå ut över huvud taget vid kalla dagar, menar en tredje 
informant. Samtliga informanter var dock överrens om att det krävs att barnen har 
riktiga varma och torra ytterkläder för att utomhusverksamheten ska kunna fortgå 
om det regnar eller är kallt.   

4.3 Hur utomhuspedagogiken gagnar barnen i deras 
utveckling 

Samtliga informanter är positivt inställt till utomhusverksamhet och anser att 
utomhuspedagogik gagnar barnen på många olika sätt. Exempelvis blir barnen 
piggare och orkar lära sig nya saker. Några förskollärare nämner att de upplever 
barnen som mer nyfikna när de är utomhus. En informant framhäver vikten av att 
barnen får grundtanken att vara rädd om djur och natur även när barnen växer upp. 
Denne menar att det är viktigt att barnen introduceras i naturen så tidigt som möjligt, 
eftersom barnen lär sig mer om naturen och hur den fungerar när de befinner sig i 
den. Förskolläraren fortsätter med att nämna att barnen då får en helhet i sitt 
lärande. Några framhäver att barnens sociala utveckling tränas och utvecklas lättare 
ute, speciellt i den fria leken, rollspel och med samarbete. Barnen får också bra 
träning av grovmotoriken när de exempelvis klättrar och balanserar på stenar och 
staket. Någon menar att barnen får friare lek ute och då kan lärare lättare ta tillvara 
på barnens nyfikenhet, vilket leder till att det blir roligt att lära sig nya saker.  
 
Barnen blir också friare och öppnare för varandra ute, vilket minskar konflikter barn 
sinsemellan. Barnen behöver röra på sig och de får möjlighet till det utomhus och det 
leder till att barnen blir mindre stressade, säger en förskollärare. Några av 
informanterna menar också att de som förskollärare är lugnare med barnen när de är 
ute. Inne kan lärare vara mer begränsande för barnen. Detta belyses med ett citat: 

… Jag har märkt att barnen ofta är lugnare när vi varit i skogen en förmiddag. Själv tycker 
jag att det är skönt att vara ute för då blir det inte lika hög ljudnivå som inne. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att informanterna anser att barnens sociala 
utveckling kräver samspel med andra barn och barnens fysiska utveckling kräver 
rörelsefrihet. Därför gynnas båda fallen gynnas av utomhuspedagogik, menar 
informanterna. 
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4.4 Utomhuspedagogikens svårigheter 
Alla informanterna anser att den största svårigheten med utomhuspedagogik är 
kläder. Dels de ”jobbiga” på- och avklädning av barnen, speciellt vid regniga dagar 
eller när det var kyligt, men också att barnen inte har tillräckligt bra eller varma 
kläder. Ibland saknas regnkläder och gummistövlar helt på förskolan, vilket försvårar 
utomhusverksamheten. Har man dåliga kläder är det inte roligt att vara ute! Säger 
en förskollärare. Med dåliga kläder blir barnen blöta och kalla, vilket gör 
utomhusvistelsen olustig. Därför finns lite kläder att låna på förskolan så barnen inte 
ska behöva känna sig kränkta eller utanför när de exempelvis saknar galonkläder, 
säger ytterligare en informant.   
 
En annan svårighet, fortsätter informanten, kan vara föräldrar som inte tycker att de 
ska gå ut när det exempelvis regnar. På förskolan kan de få höra kommentarer 
som;Va! Ska ni gå ut när det regnar? eller Nu blir du förstås sjuk! Det kan ge 
förskollärarna dåligt samvete för att de varit ute, menar några informanter.  
Vidare menas att det ofta är föräldrar med invandrarbakgrund som fäller sådana 
kommentarer. Sedan menar hon också att det är ett problem att alla föräldrar inte tar 
med tillräckligt med kläder till barnen, fastän de skriver påminnelser på deras lilla 
vita tavla i hallen.  
 
En sista svårighet som nämns, är att ibland saknas det tillräckligt med kunnig 
personal för att kunna utöva den utomhuspedagogiska verksamheten, vilket förstärks 
med ett citat: 

… Vissa kollegor saknar viljan att vara ute i alla väder. Jag tror de är rädda för att tappa 
kontrollen. En del saknar nog kunskap om allt man kan göra ute. 

4.5 Utomhuspedagogikens möjligheter 
Samtliga informanter menar att det finns många möjligheter med 
utomhuspedagogisk verksamhet. En informant sa exempelvis: 

… de är många. Möjligheten är ju att man utvecklas positivt… jag mår definitivt bättre ute 
och jag blir lugnare som pedagog och när jag blir lugnare så lyssnar jag mer på barnen. 

Samtidigt framhävs, av några förskollärare, betydelsen av att ha ett trädgårdsland, 
där man kan odla tillsamman med barnen, lyssna på hur småkrypen låter när de tar 
sig fram eller titta hur det ser ut där de bor och vad de äter, göra banor och ha 
femkamp med barnen. Endast fantasin sätter gränser, menar en av deltagarna. 
Vidare säger hon att de håller på med ett miljöprojekt som alla 5-6 åringar ska 
genomföra innan de slutar på förskolan. Det här året ska de samverka mellan 2 
storbarnsavdelningar, vilket frigör en del personal. Utomhusverksamhet verkar 
stressdämpande samtidigt som ljudvolymen blir mycket lägre och mindre intensiv. 
Barn och lärare får också frisk luft vilket ger gladare individer.  
 
En annan deltagare framhäver jämlikhet i förskolan genom att använda 
utomhuspedagogiskt material. Hon menar vidare att förskollärare har möjlighet att 
skapa stimulans till upptäckter och kunskapsglädje. Det finns också fina 
skaparmaterial ute. Dessutom är det både roligt och omväxlande för såväl vuxna som 
barn att exempelvis äta ute när väder tillåter. 
 
Ytterligare en möjlighet med utomhuspedagogisk verksamhet är att barnen kan leka 
lite mer avskilt från vuxna och andra barn, tack vare de stora ytorna som finns 
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utomhus. Barnen får också mer frihet och ansvar när de är utomhus, vilket gör att det 
blir roligare att lära ute, vilket framhävs i citatet nedan:  

...  det är extra viktigt att vi pedagoger finns med och stödjer och uppmuntrar barnen i deras 
lärande ute.  

Därtill anser majoriteten av lärarna att barnen håller sig friskare och blir gladare av 
att vara ute. En informant menar att så är fallet eftersom det inte är lika trångt ute 
som inne. Barnen slipper vara så täta inpå varandra, vilket också leder till att barnen 
har större möjlighet att utforska på egen hand. Samtidigt är det, enligt några 
informanter lättare att ta tillvara på barnens nyfikenhet och utforska tillsammans 
med dem när de är utomhus. Ytorna är större och det finns mer att upptäcka. 
Exempelvis kan lärare och barn titta på myror i deras hem; myrstacken. Barnen får 
möjlighet att observera djuren i deras naturliga miljö. En informant avslutar med att 
framhäva att barnen också blir lugnare av att vara ute. 

4.6 En bra utomhusmiljö 
Majoriteten av informanterna var överrens om att skogen var en bra utomhusmiljö 
som erbjuder såväl varierad miljö som jämlikt material. Vidare erbjuder skogen 
studier av årstidsskiftningar och småkrypen deltagare. En bra utomhusmiljö bör 
också ha klätterställningar och stenar som barnen kan klättra på. Buskar och bersåer 
som barnen kan gömma sig i och leka i brukar också vara uppskattat bland barnen, 
menar hon. Hon framhäver också att hon är relativt nöjd med miljön som de har på 
hennes förskola, eftersom de har stora gröna ytor, kullar, asfaltbanor, buskar och 
vattenuttag. Hon önskar dock att det fanns lite andra träd som äppel-, plommon- och 
körsbär också. Vidare menar hon att träden också fungerar som parasoll på 
sommaren så barnen kan få skugga. Odla i en egen liten trädgård är också en bra del i 
utomhusmiljön. Hon avslutar med att lyfta fram:  

… en inte nudda mark bana där man får träna balans, en slät yta där man kan spola is på 
vintern och en grillplats.  

Vikten av att ha en närliggande skog som de kan gå till med jämna mellanrum 
framhävs. Många av informanterna menar att skogen är en idealisk utemiljö. Själva 
förskolegården ska, enligt en informant, ha en utmanande miljö och ha tillgång till 
leksaker och cyklar så barnen kan utveckla sin kroppskontroll och koordination. Det 
är också viktigt med stora fria ytor och stenar som barnen kan klättra på. En 
informant sa: 

 Ibland låter vi bli att ta fram så mycket leksaker och det skapas ofta nya kreativa lekar på 
gården då! 

Vidare nämner en informant att en undersökning har gjorts på hennes förskola om 
hur nöjda barn och föräldrar var med förskolegården. Undersökningen visade att 
barnen var nöjda, men inte föräldrarna vilket, hon tycker visar att barn har en mycket 
bättre fantasi och kreativitet än vi vuxna. Vad vuxna tycker är bra behöver inte 
barnen tycka är bra, menar hon. Till sist nämner hon vikten av att barnen har tillgång 
till stora fria ytor utomhus. Det får inte bli trångt som det kan bli inomhus, påpekar 
hon. 
 
Lekparker lyfts fram av några informanter, eftersom de erbjuder en jämlik och 
utmanande fysisk miljö, samt större ytor att rör sig på. Vikten av stora fria ytor 
framhävs, men också att det bör finnas tillgång till buskar som barnen kan leka i. 
Träd och gräsmattor är också viktiga, men han nämner också att man inte får 
glömma asfalten. Han menar att asfalt ofta står för något som är trist och ska bort, 
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men det är ett bra underlag att cykla på. Han menade vidare att barnen kan måla med 
vatten på plattorna eller asfalten en annars torr dag, klistra höstlöv mm. Dock 
framhäver han att det inte enbart får finnas hårt underlag. Han avslutar med att säga:  

Det ska finnas mycket att upptäcka så man kan ta tillvara på barnens nyfikenhet! 

4.7 Sammanfattning 
Det här avsnittet har skildrat förskollärares syn på utomhuspedagogiken. 
Intervjuerna visade att samtliga informanter hade en positiv inställning till 
utomhuspedagogik. Mycket av vad som kan göras inne kan också göras ute. Vidare 
anser några av informanterna att utomhuspedagogik har en positiv verkan på barns 
utveckling, då den främjar såväl social- som motorisk utveckling. Något som 
associerades till utomhuspedagogik, av alla, var skogen. Informanterna ser skogen 
som en tillgång och resurs. Skogen har både varierat och jämlikt material utspridda 
på en stor yta. Samtliga informanter låter utomhusverksamheten fortgå, mer eller 
mindre, under regniga och något kalla dagar. De går ut minst en gång per dag, men 
kan korta av den obligatoriska utevistelsen ibland, exempelvis vid en heldag med 
regn. Svårigheterna med utomhuspedagogik är få. Men svårighet som nämns är, 
enligt majoriteten av informanterna, kläder på ett eller annat sätt. Har barnen dåliga 
kläder som inte håller dem varma och torra blir det inte roligt att vara ute. Någon 
nämnde att det kan upplevas jobbigt med på- och avklädning när det är mycket 
kläder. Möjligheterna är däremot många. Informanterna nämner allt från 
sagoläsning utomhus till trädgårdsland och barnens möjlighet till upptäckter på egen 
hand. Hälften av informanterna kan tänka sig att arbeta mer utomhus än vad de gör 
idag. Övriga informanter var nöjda med fördelningen av inne- och 
utomhusaktiviteter.  
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5 Analys 
Kapitel fem återger en analys som kopplar ihop litteratur inom ämnet och den gjorda 
undersökningen. 

5.1 Utomhuspedagogik – varje dag i alla väder 
Genomgående är samtliga informanter, positiva till att utöva utomhuspedagogiskt 
arbete i förskolan. Samtliga använder sig, mer eller mindre, av utomhuspedagogik i 
deras vardag på förskolan. En informant framlägger att det är lika viktigt att 
förskollärare stödjer barnen i deras lärande utomhus som inomhus. Stor vikt läggs 
också, av Brügge m.fl. (1999), på att hela gruppen bör ha ett stödjande klimat. Det är 
också viktigt att förskollärare har kunskap inom ämnet utomhuspedagogik för att 
kunna planera och genomföra en bra och varierad utomhusverksamhet, vilket också 
några av informanterna nämner. Vidare påpekar Brügge m.fl. (1999) att lärare måste 
vara flexibel och vara beredd på att utomhusmiljön är varierande, samt mer eller 
mindre ostrukturerad. Vad som planerats inför utomhusverksamheten kanske inte 
kommer att följas, menar Brügge m.fl. (1999).  
 
Brügge m.fl. (1999) anser att utomhuspedagogiken bör vara ett naturligt inslag i all 
undervisning. Utomhuspedagogiken är en naturlig del i lärandet och bör ses som ett 
komplement till den traditionella undervisningen inomhus, skriver Dahlgren och 
Szczepanski (2006). Så är också fallet på de undersökta förskolorna. Samtliga 
informanter menar att de gick ut med barnen minst en gång om dagen och ibland två 
gånger, så barnen får luft och rörelsemöjlighet. Lite varierande var det dock när väder 
som regn och kyla råder. Granberg (2000) skriver att förskollärare inte bör vara 
rädda för att vara ute när det regnar, vilket inte heller förskollärarna i studien är. 
Barn kan göra så mycket med vatten, menar några av förskollärarna. Vattenleken ger 
barnen möjlighet att experimentera till exempel hur vatten fungerar och vilka 
egenskaper vattnet har. Majoriteten av lärarna anser att de kan korta av den 
obligatoriska utomhusvistelsen för barnen om det regnar eller är kallt ute. Enbart en 
person i undersökningen tycker att inomhusverksamhet kan utgöra en hel dag vid en 
heldag med regn eller en för övrigt kall dag. En förskollärare påpekar dock att hon 
har respekt för kylan vid extremt kyliga dagar, då hon är rädd för frostskador. Vid 
utgång på eftermiddagen, det vill säga, oftast andra omgången de går ut samma dag, 
tycker många informanterna att barnen ska få välja om de vill gå ut igen eller om de 
vill ha verksamhet inomhus.  
 
Majoriteten av informanterna säger att de kan tänka sig att arbeta mer utomhus än 
vad de gör idag. Några av informanterna menar att de är nöjda med dagens 
fördelning av inne- och utomhusaktivitet eftersom de redan har mycket verksamhet 
ute. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna i stort har anammat utomhusverksamhet 
och går ut så länge barnen har kläder efter väder.  

5.2 Många möjligheter och några svårigheter 
I förskolan ska, enligt Utbildningsdepartementet (2006), lärandet bilda en helhet, 
där lärare ska stimulera barns nyfikenhet. Genom utomhuspedagogisk verksamhet i 
någorlunda bevarad naturmiljö, får barnen möjligheten att studera djur och växter i 
deras verkliga sammanhang, menar Brügge m.fl. (1999). En informant styrker detta i 
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intervjun och menar vidare att barnen också får använda fler sinnen som lukt, syn, 
smak och hörsel genom utomhuspedagogiken, vilket det redan talades om i skolan på 
1800-talet, menar Rantatalo (2002). Det var viktigt att uppleva i lärandet och 
använda fler sinnen. Idag poängteras samma sak exempelvis när Eva Norén-Björn 
(2005) framhäver att det blir en helhet över lärandet om vi tar tillvara på det som 
finns omkring oss. Hon menar att exempelvis årstiderna ger många möjligheter inom 
utomhuspedagogiken, vilket också några av informanterna framhäver. Exempelvis 
nämns det att barnen kan följa årstiderna i en myrstack eller se hur löven ändrar 
färger med tiden för att till slut falla av från träden.  
 
Några informanter menar att de blir lugnare som förskollärare och lyssnar mer på 
barnen när hon är ute med barnen. Det tilläggs att även barnen blir lugnare när de är 
utomhus. Att barnen håller sig friskare var flertalet lärare överrens om i 
undersökningen. Detta skriver också Lärarförbundet (2005) om. De skriver att 
anledningen till barn och vuxna är friskare och mår bättre om de befinner sig mycket 
utomhus, är för att de då slipper bullrig inomhusmiljö och huvudvärk orsakat av tung 
luft. Barnen har också större möjlighet att röra sig utomhus och flertalet av lärarna 
som deltagit i undersökningen anser att barnen har ett stort behov rörelse. Därför, 
menar Brügge m.fl. (1999) att utomhuspedagogiken är en viktig grund för kroppens 
behov av rörelse och sinnlig erfarenhet. Barnen lär sig bättre om de får röra på sig, 
menar Danielsson m.fl. (2001).  
 
Dahlgren och Szczepanski (1997) påpekar att utomhuspedagogiken uppmuntrar till 
nyfikenhet, kreativitet och samarbete i verkliga miljöer. Kunskapen kan därmed 
levandegöras och lättare begripas. Just detta tar en förskollärare upp. Hon menar att 
det är lättare för barnen att utforska på egen hand och tillsammans med vuxna när de 
är utomhus. Samtidigt är det också lättare att ta tillvara på deras nyfikenhet och 
utforska tillsammans med dem ute. Vidare säger hon att barnen får friare lek ute och 
då kan förskollärare lättare ta tillvara på barnens nyfikenhet och därmed blir det 
roligare att lära sig nya saker. Barnen blir också friare och öppnare för varandra ute, 
vilket minskar konflikter barn sinsemellan. Konflikterna är också lättare att lösa 
utomhus, menar några förskollärare. Barnen behöver röra på sig och de får möjlighet 
till det utomhus och det leder till att barnen och vuxna blir mindre stressade, säger en 
förskollärare. Alla informanter var överrens om att vuxna och barn håller sig friskare 
utomhus. Detta bekräftar Dahlgren och Szczepanski (1997). De skriver, som 
informanterna sagt, att barn som får utlopp för sina rörelsebehov på stora ytor är mer 
koncentrerade och motiverade till lärande, samt håller sig friskare och har en bättre 
hälsa. Barnen behöver såväl fysiska som psykiska utmaningar. Det är också viktigt att 
ha en helhetssyn på barns utveckling, då barn utvecklas såväl fysiskt som emotionellt, 
socialt och kognitivt, menar Danielsson (2001). De olika utvecklingsområdena hör 
ihop med rörelsebehovet och de bygger på varandra. När barnen får uppleva att de 
lyckas med sina rörelser lär de känna sin kropps rörelser, vilket stärker självkänslan. 
Barn med en stark självkänsla samarbetar lättare med andra barn i olika 
leksituationer.  
 
För att utvecklas och lära behöver hjärnan grovmotoriska rörelser, menar Dahlgren 
och Szczepanski (1997). Aktiviteter ute i naturen hjälper till att utveckla fantasi, 
kreativitet och harmoni, vilket i sin tur medverkar till en människas välbefinnande. 
Dessutom visar studier på att lek och utevistelse i tidig ålder ökar barns 
miljömedvetenhet och även minnets lagringskapacitet, enligt Danielsson m.fl. (2001). 
En förskollärare säger att barnen får ökad kunskap om djur och natur och lär sig vara 
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rädd om dem, när de får uppleva saker i naturen, vilket också står i läroplanen för 
förskolan, Utbildningsdepartementet (2006). Hon hoppas att det kanske kan vara en 
grundtanke att vara rädd om djur och natur även när barnen växer upp om de får 
förståelsen för naturens kretslopp redan som liten. Detta bekräftas också av Braute 
och Bang (1997) som skriver att genom aktiviteter i den fysiska omgivningen får 
barnen veta hur naturen fungerar, vilket i sin tur kan förstärka deras uppfattning och 
känsla för naturen. Det man känner för och har någon koppling till vill man gärna 
skydda och bevara! 
 
Genom utomhuspedagogiken får barn möjlighet att lära sig saker i sitt sammanhang, 
menar Dahlgren och Szczepanski (1997). Barnen kan, med utomhuspedagogiken, 
förknippa sig själv med upplevda situationer och bygga upp en tätare gemenskap 
sinsemellan fortsätter Dahlgren och Szczepanski (1997). De kan skapa tillit och en 
trygghetskänsla till varandra, samtidigt som de utvecklar sin egen personlighet och 
får insikt i sitt lärande, genom sinnliga erfarenheter och reflektion. Informanterna 
menar ungefär samma sak. De sa att det blir ett mer aktivt lärande där barnen kan 
lära sig med alla sinnen. En förskollärare menar att det skapar en helhet i lärandet 
när de kan använda lukten, smaken, doften, och synen till hjälp att förstå. Några av 
informanterna tycker också att det var lättare att ta tillvara på barnens nyfikenhet, 
tack vare rörelsefriheten och utmaningarna som finns ute. Därför är det väldigt 
viktigt att det finns en skogsdunge eller en lekplats i närheten av förskolan, så barnen 
kan få tillgång till dessa fria ytor i så kallade naturrum med jämna mellanrum, skriver 
Granberg (2000). Naturrummen bör ligga nära så barnen slipper tidsödande 
transporter. Men om förskolan inte har tillgång till en skogsdunge kan förskolläraren 
använda promenaden som en utomhuspedagogisk verksamhet. Viktigt är dock att 
promenaden går i barnens takt och att alla barn, oavsett ålder går och därmed deltar 
aktivt såväl socialt som fysiskt. Målet är själva promenaden, inte att komma till en 
plats, skriver Granberg (2000). Den typ av promenad använder sig inte 
informanterna av så mycket, men de använder sig promenad när de går till skogen. 
Skillnaden är att promenaden har ett destinationsmål. Vidare är de flesta av 
informanterna överrens om att skogen är en idealisk utomhusmiljö som de gärna går 
till regelbundet. Några fördelar med skogen är, enligt några förskollärare, att den 
erbjuder både varierad miljö och jämlikt material. Årstidsskiftningar syns tydligt i 
skogen och det finns mycket småkryp. Skogen bör också finnas nära så att den kan 
nyttjas regelbundet och ofta, betonade en informant. Vidare framlades att de ibland 
har samling i skogen när de går dit på förmiddagen. Sammanfattningsvis kan sägas 
att majoriteten av informanterna är på rätt spår och relativt flitigt använder skogen 
och dess resurser, som litteraturen säger att förskolor ska göra.  
 
Skogen är bra, men förskolegården får heller inte glömmas bort, då den är av största 
vikt för barnen, menar Granberg (2000). Förskolans utemiljö bör ha många slags 
fysiska utmaningar som klätterställningar, stimulera till bygglek, ha olika 
samlingsplatser, sandlådor, stigar, bollplaner odlingsområde, lekplats med möbler 
och en komposteringsplats, skriver Braute och Bang (1997). Gården ska ha en 
omgivning som intresserar barnen så de kan och vill utforska för lärandet, skriver 
Mårtensson (2004). Rörelsefrihet och en närmare kontakt med omgivningen behövs 
för att barnen ska kunna uttrycka sig och känna att det är deras egen gård. 
 
Tre av informanterna lyfter, precis som Braute och Bang (1997), fram vikten av att 
förskolegården bör ha klätterställningar, stenar som barnen kan klättra på, buskar 
och bersåer som barnen kan gömma sig i och leka i, en liten odligslott eller trädgård 
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där barnen kan få odla och en samlingsplats med grill. En av informanterna lyfter 
också fram vikten av stora gröna ytor att springa på, kullar, asfaltbanor, vattenuttag 
där barnen kan hämta vatten, äppel-, plommon- och körsbärsträd som barnen kan 
plocka och ha som skuggivare på sommaren, samt en inte-nudda-mark bana där 
barnen kan träna balans. Asfalten på gården får inte glömmas bort, menar en 
informant. På den kan de cykla, klistra höstlöv, måla med vatten mm. Barnen bör ha 
tillgång till leksaker och cyklar så de kan utveckla sin kroppskontroll och 
koordination. Kroppskontroll och koordination är också egenskaper som ska 
utvecklas under förskoletiden, Utbildningsdepartementet (2006). Vidare påpekas att 
om barnen får möjlighet att leka utan leksaker ibland, skapas ofta nya mer kreativa 
lekar. Barnen behöver inte så många leksaker för att leka, säger några informanter. 
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6 Diskussion 
Här i kapitel sex presenteras en diskussion som syftar till att ge en helhetsbild av 
metoden och resultatet tillsammans med författarens åsikter och mina synpunkter. 
Avsnittet avslutas med en redovisning av yrkesrelevans, slutsatser och vidare 
forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
Jag valde att arbeta med en kvalitativ metod, då min ambition var att göra en 
undersökning där jag kunde gå in på djupet. Vidare valde jag att utföra intervjuer 
eftersom jag anser att det är lättare att återge ett rättvist resultat. Vad jag menar är 
att genom intervjuer kan undersökaren, enigt Denscombe (2000), få en mer jag-du-
relation med informanten än vad som kan fås i en kvalitativ studie. I intervjuerna fick 
jag möjlighet att ställa följdfrågor och informanten kan ge utförligare förklaringar till 
sina synpunkter, vilket, enligt Denscombe (2000) ger ett mer innehållsrikt och 
utförligt material. Jag samtycker med Denscombe (2000) när han skriver att en 
kvalitativ studie ger en rättvis presentation av verkligheten. Denscombe (2000) 
menar att med hjälp av en kvalitativ undersökning får undersökaren ett mer 
verklighetsförankrat material, eftersom informanterna ofta ger exempel ur sin vardag 
på förskolan, vilket i sin tur ger ett rättvist resultat. Därför anser jag att materialet i 
en kvalitativ studie ofta medför ett relevant och intressant resultat. Dock skriver 
Denscombe (2000) att undersökaren ska vara försiktig med sitt ”jag” det vill säga 
undersökarens egen syn, så att den inte genomsyrar studien. Denna studie är 
naturligtvis inget undantag då jag har en positiv syn på utomhuspedagogiken, men 
jag har försökt att sätta mina positiva åsikter åt sidan i den mån jag kan för att ge ett 
så nära objektivt resultat som möjligt. 
 
Min ambition var att göra sju intervjuer med förskollärare på olika skolor. Dock blev 
tyvärr två av de planerade intervjuerna inställda av olika anledningar. Då bad jag 
istället dessa två svara på frågorna skriftligt, vilket de gjorde och ytterligare en 
förskollärare valde att ställa upp. Dock, anser jag, att ett dilemma kan vara att 
informanterna som skrev ner svaren på papper kanske inte utvecklade svaren i lika 
stor utsträckning som de övriga informanterna. Att informanterna hade vetskap om 
intervjuarens positiva förhållningssätt till utomhuspedagogik kan också ha påverkat 
resultatet.  
 
Sammanlagt fick jag användning av åtta intervjuer, vilket var bättre än jag vågat 
hoppats på. Vidare gjordes intervjuerna i ett avskiljt rum, vilket syftar till att öka 
sannolikheten till att informanterna svarar sanningsenligt. Tack vare att jag valt att 
göra intervjuer och fått ihop så pass många intervjuer anser jag att jag fått ett 
djupgående resultat som ändå inte är för smalt. Jag menar naturligtvis inte att jag 
kan göra någon generell bedömning av mina intervjuer, men antalet intervjuade på 
olika förskolor gav mig ändå en viss bredd i vilken syn olika förskollärare har på 
utomhuspedagogiken. Men det är dock viktigt att komma ihåg att det här resultatet 
inte redovisar var förskollärare generellt anser om utomhuspedagogik, utan snarare 
vad några få anser.  

6.2 Resultatdiskussion 
Inledande vill jag nämna att samtliga informanter hade en positiv bild av 
utomhuspedagogik och deras syn på utomhuspedagogik överrensstämde till stor del 
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med vad som står i litteraturen. Exempelvis skriver Brügge m.fl.  (1999) att 
utomhuspedagogiken ska vara en naturlig del i lärandet, vilket också några av 
informanterna nämnde. Jag håller absolut med, men jag vill också tillägga att 
utomhuspedagogiken borde ses som ett förhållningssätt, snarare än en metod. Jag 
anser att det borde vara en livsstil som genomsyrar all verksamhet på förskolorna. 
Jag menar inte att allt måste göras ute, utan en bra balans mellan inne och 
utomhusverksamhet är oerhört viktigt då det inte får bli för mycket av ”det goda”. 
Dock anser jag att inomhusverksamheten bör vara kopplad till verksamheten som 
drivs utomhus, exempelvis genom att måla stenar som barnen hittat ute, eller 
återskapa stenens eller svampens riktiga hemmiljö på olika sätt. Precis som några av 
informanterna sa, finner jag att det är oerhört viktigt att barnen tycker om att vara 
utomhus. Det får inte blir ”ett måste” att gå ut. Vidare tycker jag att det är roligt att 
nästan alla informanterna ansåg att utomhusverksamheten ska fortgå även om det 
regnar. Jag menar, barnen har stor glädje av att vara ute när det regnar, då vatten är 
något som verkar fascinera i stort sett alla barn. Precis som många av informanterna 
sa, så vill jag framhäva att barn hittar på en hel del kreativa saker att göra med 
regnvattnet. Jag menar barnen kan leka med vatten nästan hur länge som helst och 
samtidigt lära sig om ur saker och ting fungerar, exempelvis vattnets egenskaper, 
vilket också Granberg (2000) nämner. Vad jag fått fram i min undersökning är att 
utomhuspedagogisk verksamhet tillämpas kontinuerligt i förskolan och att barnen 
uppskattar den otroligt mycket. Dock får det inte glömmas att alla lärare ständigt bör 
utvecklas och inte minst inom området utomhuspedagogik, annars är inte 
utomhuspedagogiken så varierande och flexibel som den borde vara.  
 
I Lpfö 98 står det att lärandet ska bilda en helhet och att förskollärare ska stimulera 
barns nyfikenhet. Brügge m.fl.  (1999) menar att detta tillämpas på ett bra sätt via 
utomhuspedagogiken, eftersom lärandet sker i verkliga sammanhang och verkliga 
miljöer. Jag håller med, eftersom det blir ett mer konkret lärande och ett lärande där 
barnen lättare kan förstå hur olika saker hänger ihop. Jag menar, tänk att få lära sig 
om olika blommor och blad när de fortfarande växer i skogen eller på ängen, jämfört 
med att enbart läsa om dem och se på bilder av dem i en bok. Det finns så mycket 
som kan locka barns nyfikenhet utomhus. Tänk alla färger och ljud som fågelkvitter 
och ekon, samt dofter från mossor, blommor kontra sand och grus. Utemiljön bidrar 
med såväl överraskningar som material.  Barnen får, som både litteratur och 
informanter nämner, en möjlighet att använda fler sinnen i sitt lärande, vilket ger en 
helhet i lärandet, samtidigt som de lär sig saker i sitt sammanhang. Lärare måste se 
skogen och naturen som en resurs som ska vårdas och kan nyttjas och det tycks de 
intervjuade förskollärarna ha anammat. Vidare nämnde en av informanterna att 
barnen ofta fick en mer ”fri lek” utomhus, vilket jag anser gynnar barns kreativitet 
och nyfikenhet. Barnen får lära sig genom att upptäcka. Dock anser jag, att det är 
viktigt att inte glömma bort att leken utomhus bör varieras mellan styrd och fri, 
precis som leken inomhus. Vad jag vill säga är att förskollärare inte bedriver 
pedagogisk utomhusverksamhet enbart genom att vistas utomhus, utan det bör 
finnas någon mening och mål med utomhusvistelsen. Dock tolkar jag att informanten 
i detta sammanhang kan ha menat att det finns större ytor ute, vilket ger en friare lek, 
då barnen kan gå lite mer avsides och leka, utan att ständigt bli sedda av 
förskollärarna.  
 
En del som intresserar mig otroligt mycket är utomhuspedagogikens relation till 
hälsan. Detta togs upp av såväl informanterna som litteraturen. Båda kategorierna 
pekade åt samma håll då de menade att utomhuspedagogiken har en positiv inverkan 
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på hälsan. Informanterna ansåg att barnen höll sig mer friska och orkade mer när de 
varit eller är utomhus. Samtidigt ansåg många av förskollärarna att de blev lugnare 
och lyssnade mer på barnen när de regelbundet gick ut. Det anser jag har stor 
inverkan på barnens lärande och demokratiska tänkande. Dessutom tycker jag att det 
är viktigt att påpeka att om barnen är pigga och lärarna är mer tillmötesgående är 
förhållandena för barns lärande mycket bättre och sannolikheten för att barnen lär 
sig mer är större. Vidare togs det upp av såväl informanter som litteraturen att barn 
har ett stort rörelsebehov, vilket jag anser är otroligt viktigt för barns hälsa. Jag håller 
med Danielsson m.fl. (2001) när de skriver att barnen behöver fysiska utmaningar, 
inte enbart mentala. Vad jag vill säga är att genom att barn mår bra och har en bra 
hälsa så kan de lära sig mera. Ett barn som mår dåligt lär sig heller ingenting. Detta 
anser jag är extra viktigt idag, på grund av trenden med våra stillasittande aktiviteter, 
dåliga matvanor och vårt stressade samhälle. Jag menar, vi lägger grunden för 
barnens leverne när de är små, så vi måste ge dem en bra start i livet.  
 
En annan angelägen möjlighet med utomhuspedagogiken är att genom att barnen 
vistas i naturen så får de, enligt Dahlgren och Szczepanski (1997), lärdom om den. 
Barnen utvecklar då en förståelse för hur vi människor häger ihop med naturen och 
kan skapa en tätare gemenskap med den. Jag anser att detta är väldigt viktigt för vår 
framtid, då barnen är vår framtid. Jag menar, när barnen växer upp är det de som 
kommer att fatta alla viktiga beslut som rör vår natur och då är det väl bra om barnen 
lär sig värna om naturen och arbeta för en hållbar utveckling. Genom att barnen 
skapar en relation till naturen och får kunskap om den, menar jag precis som några 
informanter, att det är större sannolikhet att de kommer att ta hand om den.  
 
Granberg (2000) påpekar att förskolegården inte får glömmas bort då det är där 
barnen mestadels befinner sig och det håller jag med om. Ofta förknippas 
utomhuspedagogik med skogen och det är ju inte fel, men heller inte den enda 
möjligheten. Informanterna talade också mycket om skogen vilket är kanonbra, men 
den egna gården lyftes enbart fram av några informanter. Braute och Bang (1997) 
menar att förskolegården bör ha många olika fysiska utmaningar som 
klätterställningar, bollplaner och sandlådor. Även vikten av samlingsplatser lyftes 
fram. Detta bekräftades av några informanter som också lyfte fram vikten av olika 
fysiska utmaningar på förskolegården. Någon av informanterna lyfte fram 
möjligheter med en odlingslott där barnen kan så grönsaker. Det ger barnen en 
helhet i hur odlande fungerar och vad grönsakerna kommer ifrån, samtidigt som det 
ger en bild av hur naturens kretslopp fungerar. Vidare nämnde en av informanterna 
vikten av att det skulle finnas cyklar på förskolan så att barnen kunde träna 
koordination och kroppskontroll. Detta, anser jag, är angeläget för barnens 
utveckling i stort. Jag menar, precis som Danielsson m.fl.(2001) skrev, att när barn 
utvecklar sina rörelser och kan kontrollera sina rörelser känner de att de lyckas, vilket 
stärker deras självkänsla. Vidare nämnde Danielsson m.fl. (2001) att barn med en 
stark självkänsla samarbetar bättre med andra, vilket jag anser är grunden till ett 
sunt lärande. Vad jag menar är att alla människor måste kunna samspela med 
varandra för ett fungerande samhälle och då krävs det att vi kan samarbeta, vilket lätt 
kan tränas med utomhuspedagogiken. 
 
Avslutningsvis kan sägas att utomhuspedagogiken ger många möjligheter till ett 
varierat, flexibelt och hälsofrämjande lärande, som uppskattas av såväl lärare som 
barn.  
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6.3 Yrkesrelevans 
Det här arbetet har givit mig en klarare bild av hur utomhuspedagogiken kan 
uppfattas av andra. Vidare har arbetet stärkt mitt intresse att driva verksamhet 
utomhus. Utomhuspedagogiken kommer att utgöra en väsentlig del i min framtida 
yrkesroll då den ger många möjligheter i såväl utrymme som material. Genom den 
lästa litteraturen har jag lärt mig en del nya argument för varför utomhuspedagogik 
är bra, samtidigt som jag fått bekräftat att utomhuspedagogik är bra för både ”kropp 
och knopp”. 

6.4 Slutsatser 
Genom intervjuerna kan slutsatsen dras att samtliga informanter är för 
utomhuspedagogisk verksamhet. De lyfter fram utomhuspedagogiken som något 
positivt med många möjligheter. Därtill framgår att utomhuspedagogiken ses som ett 
tvärvetenskapligt och naturligt lärande, där barn lär med fler sinnen och hela 
kroppen. Detta i sin tur främjar god hälsa bland barnen, vilket ger bättre 
förutsättningar för lärandet. Positiva naturupplevelser höjer sannolikheten att 
barnen får en ökad förståelse av vikten att bevara naturen. Dessutom upplever 
lärarna på förskolorna att de får ett lugnare bemötande gentemot barnen, när de 
regelbundet vistas utomhus vilket skapar en gynnsam lärmiljö. Slutligen anser 
förskollärarna att fysiska utmaningar är ett måste för en bra utomhusmiljö och 
skogen är den utomhusmiljö som föredras. 

6.5 Vidare forskning 
Min ambition är att ständigt utvecklas som lärare. Forskning och utveckling inom 
exempelvis utomhuspedagogiken ger lärare möjlighet att utvecklas. Den gjorda 
undersökningen i det här arbetet kan också utvecklas på många sätt. Till exempel 
genom att utföra samma undersökning, men med ett större antal informanter. Eller 
genom att inkludera barnen och se vilken syn de har på utomhuspedagogisk 
verksamhet och deras eget lärande.  
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Missivbrev 
 
Jag heter Alexzandra Wiklander och läser min sista termin inom lärarutbildningen 
med inriktning mot de yngre åldrarna, på Mälardalens högskola. Den här terminen 
skriver jag mitt examensarbete.  Jag har länge haft intresset för utomhusaktiviteter 
och hälsa, vilket har lett till att jag vill studera just utomhuspedagogiken närmare. 
Examensarbetet handlar om ”utomhuspedagogik och förskollärares syn på 
utomhuspedagogisk verksamhet”. 
 
Jag kommer att göra intervjuer bland verksamma förskollärare på olika förskolor. 
Syftet med intervjuerna är att samla in material som kommer att användas i mitt 
examensarbete. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta min behandling 
av informationen. Vid färdigställt arbete kommer inspelningarna av intervjuerna att 
förstöras. 
 
Intervjun är frivillig och du bestämmer hur länge du vill delta eller om du vill avbryta. 
Inga uppgifter kommer att hamna i orätta händer, då det endast är jag som har 
tillgång till originalmaterialet. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
MvH  
Alexzandra Wiklander. 
akn02007@student.mdh.se 
Tfn: 073- 517 37 95 
 
Handledare: Anette Sandberg 
anette.sandberg@mdh.se 
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Intervjufrågor 
 
- Lärares syn på utomhuspedagogisk verksamhet. 
 
Man/kvinna? 
 
Vilken typ av utbildning har du?  
 
Hur många år har du arbetat som förskollärare? 
 
 
 
 

1. Berätta, vad är utomhuspedagogik för dig? 
 

2. På vilket sätt anser du att utomhuspedagogiken gagnar barnens utveckling? 
 

3. Berätta hur ni brukar göra när det regnar?  
 

4. Vilka svårigheter finns det med utomhuspedagogik? 
 

5. Vilka möjligheter finns det med utomhuspedagogik? 
 

6. Hur ofta bedriver ni verksamhet utomhus? 
 
7. Skulle du vilja arbeta ute mer än vad ni gör idag? varför/varför inte? 

 
8. Hur ser en funktionell utomhusmiljö ut? 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 


