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Denna studies syfte är att skildra hur några förskollärare ser på möjligheterna med 
utevistelse i förskolan. Studien är av kvalitativ karaktär och semistrukturerade 
intervjuer har genomförts. Sex förskollärare har intervjuats kring begreppet 
utomhuspedagogik samt kring möjligheterna respektive nackdelarna med utevistelse. 
Resultatet visar att förskollärarna ser många möjligheter med utevistelse och det 
framkommer även några nackdelar. Likaledes kunde även tidigare forskning skildra 
att utevistelsen kan bidra med mycket gällande barns lärande och utveckling. 
Förskollärarna tar upp positiva aspekter med utevistelse som rör barns lärande, deras 
motoriska utveckling, deras hälsa samt barnens sociala relationer.  Det som under 
intervjuerna uppfattas som negativt med utevistelse är delvis praktiska dilemman 
såsom kläder men också att förskollärarnas attityder kan påverka utevistelsen på ett 
sätt som inte alltid är så bra. Det uppkommer också tankar att uterummet inte alltid 
lockar alla barn. Studien påvisar en positiv attityd till utevistelse där uterummet 
upplevs som en lugn och harmonisk miljö med många möjligheter. 
 

 
Nyckelord: Utomhuspedagogik, förskola, utemiljö, möjligheter, lärande 
 

 



Innehållsförteckning 
 

SAMMANFATTNING ............................................................................... 2 

1. INLEDNING ......................................................................................... 1 

1.1 SYFTE ........................................................................................................................ 1 
1.2 FORSKNINGSFRÅGOR ................................................................................................. 1 
1.3 UPPSATSENS DISPOSITION .......................................................................................... 1 

2. LITTERATURGENOMGÅNG ................................................................ 2 

2.1 LITTERATURSÖKNING ............................................................................................... 2 
2.2 BEGREPPSDEFINITION .............................................................................................. 2 
2.3 STYRDOKUMENT ...................................................................................................... 2 
2.4 TIDIGARE FORSKNING .............................................................................................. 2 
2.4.1 Uppleva och agera .......................................................................................... 2 
2.4.2 Sinnliga erfarenheter ..................................................................................... 4 
2.4.3 Fantasi, koncentration och motivation .......................................................... 4 
2.4.4 Rörelse och Motorisk träning ........................................................................ 5 
2.4.5 Hälsa ............................................................................................................... 6 
2.4.6 Utomhusvistelsens påverkan på sociala relationer ....................................... 7 
2.4.7 Hållbar utveckling .......................................................................................... 7 
2.4.8 Nackdelar med utomhuspedagogik ............................................................... 8 

2.5 LITTERATURSAMMANFATTNING ................................................................................ 9 

3. METOD .............................................................................................. 10 

3.1 FORSKNINGSSTRATEGI ............................................................................................ 10 
3.2 DATAINSAMLINGSMETOD ....................................................................................... 10 
3.3 URVAL ................................................................................................................... 10 
3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .............................................................................................. 11 
3.5 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD .................................................................. 11 
3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET .................................................................................. 12 
3.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN................................................................................ 13 

4. RESULTAT ........................................................................................ 14 

4.1 FÖRSKOLLÄRARES DEFINITION AV BEGREPPET UTOMHUSPEDAGOGIK ......................... 14 
4.2 UTEVISTELSENS MÖJLIGHETER ................................................................................ 14 
4.2.1 Motorik .......................................................................................................... 14 
4.2.2 Frisk luft ........................................................................................................ 14 
4.2.3 Ett annat lugn ................................................................................................ 14 
4.2.4 Fantasi och inspiration ................................................................................. 15 
4.2.5 Färre konflikter ............................................................................................. 15 
4.2.6 Lärande genom upplevelse ........................................................................... 15 
4.2.7 Förståelse för miljön .....................................................................................16 

4.3 FÖRSKOLLÄRARES MÖJLIGHETER MED UTEVISTELSE I FÖRSKOLAN ............................16 
4.4 NEGATIVA ASPEKTER PÅ UTOMHUSVISTELSE I FÖRSKOLAN ........................................ 17 
4.4.1 Kläder ............................................................................................................. 17 
4.4.2 Förskollärarnas attityd och erfarenhet ......................................................... 17 
4.4.3 En oattraktiv miljö ........................................................................................ 17 

4.5 RESULTATSAMMANFATTNING ................................................................................. 18 

5. RESULTATANALYS ........................................................................... 19 



 

 

4 
 
 
 
5.1 FÖRSKOLLÄRARES DEFINITION AV BEGREPPET UTOMHUSPEDAGOGIK .........................19 
5.2 MÖJLIGHETER MED UTEVISTELSE I FÖRSKOLAN ........................................................19 
5.3 NEGATIVA ASPEKTER PÅ UTOMHUSVISTELSE I FÖRSKOLAN ....................................... 22 

6. DISKUSSION ..................................................................................... 23 

6.1 METODDISKUSSION ................................................................................................ 23 
6.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................... 24 
6.2.1 Utomhuspedagogikbegreppet ...................................................................... 24 
6.2.2 Utevistelsens positiva effekter på barns lärande och utveckling ................ 24 
6.2.4 Negativa uppfattningar kring utevistelse .................................................... 27 

6.3 YRKESRELEVANS .................................................................................................... 28 
6.4 SLUTSATSER .......................................................................................................... 28 
6.5 NYA FORSKNINGSFRÅGOR ....................................................................................... 28 

 
    REFERENSLISTA 

 

     Bilaga 1 
     Bilaga 2 

 
 
 
 
 



Förord  
 
Arbetet med detta examensarbete har varit lärorikt och det har gett mig en djupare 
förståelse kring utomhusvistelsens möjligheter för barns lärande och utveckling, 
vilket jag i mitt framtida yrke kommer att ha stor nytta av. För att denna studie skulle 
vara möjlig att genomföra var jag tvungen att finna respondenter, vilka jag riktar ett 
stort tack till. Utan er hade detta varit omöjligt och jag är otroligt tacksam för er tid. 
Jag vill dessutom tacka min handledare och den grupp av studenter som har stöttat 
och hjälpt mig under arbetets gång.  Sist men inte minst vill jag tacka min familj och 
framförallt min sambo för att ni har stått ut med mig och stöttat mig när det ibland 
har varit svårt att se slutet på denna resa, Tack! 
 
/Lina Dönsberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 
 
 
 

1. Inledning 
Utbildningsdepartementet (2006) tar i läroplanen för förskolan upp att 
verksamheten i förskolan skall ge barnen rum för fantasi och kreativitet i deras lek 
och lärande både inom- och utomhus. Där står det även att ett av målen som 
förskolan skall sträva efter är att varje barn utvecklar sin motorik, koordination och 
kroppskännedom. Min uppfattning är att barnen i förskolan i regel tillbringar mycket 
tid utomhus. Detta innebär att barnen ofta spenderar många timmar utanför 
förskolans väggar. Då jag snart är färdigutbildad förskollärare/lärare i grundskolans 
tidigare år, med ett stort intresse att arbeta inom förskolan, kunde jag inte låta bli att 
fundera kring utemiljöns möjligheter. Kan jag i min yrkesroll med hjälp av naturen 
utveckla och lära barnen? Är uterummet en miljö som främjar barnens utveckling av 
bland annat fantasi, kreativitet, motorik, koordinationsförmåga och 
kroppskännedom? 
 
Uterummet känns väldigt aktuellt just nu och hela tiden möts vi av begrepp som 
utomhuspedagogik och utematematik. Jag funderar då över vad fördelarna med 
undervisning utomhus kan vara. Om jag tänker på vad Dewey (1997) skriver, att det 
blir en stor skillnad i lärandet beroende på om läraren väljer lärandemiljö slumpartat 
eller om det utformas mål med den miljö där lärande sker, så kan det frågas hur 
målet med utomhusvistelse i förskolan kan se ut. Utbildningsdepartementet (2006) 
beskriver att miljön på förskolan skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) skriver att ett flertal aktuella studier tar 
upp platsens betydelse för lärandet. Vad kan det då innebära om platsen för lärandet 
är utomhus?  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka sex förskollärares syn på 
utomhuspedagogik. Det kommer att fokuseras på deras personliga tankar kring 
utevistelsens betydelse för barns lärande och utveckling. Undersökningen syftar till 
att ta reda på vad förskollärarna har för åsikter kring utemiljöns många möjligheter. 
Dessutom finner jag det intressant att undersöka vad som kan uppfattas som negativt 
med utomhusvistelse i förskolan.  
 

1.2 Forskningsfrågor 
 

• Hur definierar förskollärare begreppet utomhuspedagogik? 
• Vad anser förskollärare att det finns för möjligheter med utomhusvistelse i 

förskolan? 
• Anser förskollärare att det finns några nackdelar med utomhusvistelse i 

förskolan och i så fall vilka? 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 tas tidigare forskning och litteratur kring utomhuspedagogik upp. Kapitel 
3 presenterar den forskningsmetod som använts och resultaten redovisas sedan i 
kapitel 4. I kapitel 5 behandlas resultaten i förhållande till litteraturen och till sist 
avslutas allt med en reflekterande diskussion i kapitel 6 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Litteratursökning 
 
Här nedan informeras det vilka metoder som har använts för att finna den litteratur 
som detta kapitel behandlar. Till en början användes högskolebibliotekets sökmotor 
Book-it samt Libris för att finna litteratur som passade syftet. För att hitta 
vetenskapliga artiklar genomfördes sökningar i databaserna Eric och 
ELIN@Mälardalen. Även hemsidor gav användbar fakta och då främst skolverkets 
hemsida och Örebro universitetets hemsida. Här är ett urval av de sökord som har 
använts; utomhuspedagogik, lära, ute, försk*, utevistelse, stress, barn, utomhus 
undervisning och outdoor education.   

2.2 Begreppsdefinition 
 
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik (2004) definierar begreppet 
utomhuspedagogik såsom: ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till 
lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter 
i autentiska situationer.” Utomhuspedagogik innebär även att rummet för lärande 
flyttas ut till vårt samhällsliv, natur- och kulturlandskap. Det betyder dessutom att 
betydelsen för den plats där lärandet sker lyfts fram. Utomhuspedagogik kan också gå 
ut på att det förekommer ett växelspel mellan sinnlig och boklig bildning. (Centrum 
för miljö- och utomhuspedagogik 2004) 

2.3 Styrdokument  
 
Utbildningsdepartementet (2006) skriver i Lpfö 98 att förskolan ska ta hänsyn till 
barns olika förutsättningar och verka för att barnen utvecklar social kompetens. 
Dessutom skall förskolan erbjuda en trygg miljö som skall uppmuntra barnen till att 
utforska sin omvärld. I förskolan ska barnen ha möjlighet att utveckla sin förmåga till 
iakttagelse och reflektion. Utbildningsdepartementet (2006) Läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98, fastställer även att förskolan skall sträva efter att varje barn ska 
förstå sin egen del i naturens kretslopp samt utveckla sitt kunnande kring djur och 
växter. Förskolan skall verka för att barnen utvecklar respekt för miljön och 
verksamheten ska präglas av en positiv framtidstro.  

2.4 Tidigare forskning 
 
Vad finns det för tidigare forskning kring möjligheterna med utomhusvistelse? Här 
nedan presenteras några av de effekter som utomhusvistelse kan bidra till. 
 
2.4.1 Uppleva och agera 
 
Brügge och Szczepanski (2007) beskriver att den direkta upplevelsen där lärande sker 
med hela kroppen är en utgångspunkt för utomhuspedagogiken och Ericsson (2002) 
anser att basen och förutsättningen för lärande utomhus är den direkta upplevelsen. 
Ericsson (2004) menar att grunden för beständigt lärande är upplevelsen. Vidare 
tillägger hon att det utomhus är barnens personliga upplevelser som styr. I mötet 
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med någonting okänt väcks frågor och engagemang utifrån barns tidigare upplevelser 
och i naturen blir helhet och sammanhang mer tydligt (Ericsson 2002).  
  
Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att människan lär sig genom att göra och att 
utomhuspedagogiken utmärks av en förening mellan tanke, känsla och handling. 
Dewey (2004) framhåller att det inte går att skilja handlandet från tanken utan att 
det får förödande följder för lärandet. Han menar att den praktiska kunskapen är lika 
mycket värd som den teoretiska, tänkandet och handlandet utgör en helhet. Även 
Freire (1972) skriver att människan växer genom handling och reflektion.  Key (1995) 
beskriver de lärandes behov av att själva lära genom egna erfarenheter istället för 
andras referat. Hon förklarar hur viktigt det är att eleverna själva får se och förvärva 
intryck. Key (1995) anser att den som ser sammanhang mellan natur och människa, 
nutid och forntid, folk och idéer inte kan förlora sin ”bildning”. Hon skriver att 
”Denna bildning kan vara vunnen på det mest regellösa sätt: kanske vid aftonbrasan 
eller på ängen, vid havsstranden eller i skogen: kan vara hämtad ur gamla luntor eller 
ur naturen själv” (s. 111). 
  
När Nordahl (1998) diskuterar naturens fördelar menar hon att barn utforskar 
skogen aktivt och att det i naturen är upplevelsen som är i centrum då barn kan 
upprepa samma sak flera gånger utan att se det som undervisning. Hon anser även 
att barnen i naturen lär sig orsak och verkan. I naturen blir upplevelserna verkliga 
och den mer traditionella lärandemiljön som lätt blir rutinmässig och 
färdigproducerad kan frångås (Dahlgren och Szczepanski 1997). De fortsätter med att 
förklara att väggarna i klassrummet kan, om inte naturmiljöer sökes upp, begränsa 
elevernas lärande. Dahlgren och Szczepanski (2004) uppger att lärande utomhus 
äger rum i ett öppet klassrum utan synliga väggar.  
 
Braute och Bang (1997) anser det viktigt för barn att uppleva naturen då det kan 
bidra till att ett intresse skapas, som i sin tur bygger upp en grund för fortsatt 
lärande. Foran (2005) uppmärksammar hur lärande utomhus kan inkludera hög 
fokusering, livfullhet, exaltering och en känsla av att vara i nuet, att undervisning 
utomhus kan bli en mer direkt upplevelse. Vi människor är en del av naturen och det 
är här, i naturen, vi kan utforska oss själva. Dahlgren och Szczepanski (2004) menar 
att lärande utomhus kan ge en mer äkta erfarenhet än den genom böcker, då 
åskådningsmaterialet kompletterar klassrummets beskrivning av verkligheten. De 
förklarar hur utemiljön är mer än bara ett rum för lärande då den erbjuder natur och 
kulturspår, färger, former och sinnliga erfarenheter. Dewey (2004) menar att mötet 
med naturen bidrar till träning i observationsförmåga, påhittighet och fantasi. Ett 
aktiverande arbetssätt kan bidra till att barnen växer och lär sig i sammanhanget, 
istället för att lära sig saker som känns avlägset och oviktigt. Foran (2005) skriver hur 
en lärare som undervisar utomhus menar på att hon inte ger eleverna kunskap 
utomhus, utan leder dem till egna erfarenheter och intryck.  
 
Dahlgren och Szczepanski (1997) behandlar hur naturen är fri från saker som styr 
våra beteenden och att den miljön kan hjälpa oss bort från den styrda och 
prestationsinriktade verksamheten vi ofta har i skolan. Denna miljö ger barnen en 
trygghet samtidigt som den utmanar barn i alla åldrar skriver Mårtensson (1993). 
Även Nordahl (1998) påpekar att det i uterummet går att finna utmaningar som utgår 
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ifrån barnens egna förutsättningar, vilket i sin tur leder till att alla kan känna att de 
duger. 
 
2.4.2 Sinnliga erfarenheter 
 
Mårtensson (2004) har skrivit en doktorsavhandling i syfte att få inblick i den fysiska 
miljöns betydelse för barns utomhuslek på förskolegårdar. Hon kunde i sina studier 
se hur barn ofta var uppmärksamma när de hanterade något element i utemiljön. När 
någonting, t ex snö eller löv, fanns i riklig mängd observerade hon hur barnen kunde 
närma sig detta med hela kroppen. Hon skriver att ”Barnen omfamnar med alla sina 
sinnen” (Sid. 116). Mårtensson (2004) hävdar att stark sinnlighet medverkar till att 
barnen släpper lite på kontrollen och kan hänge sig åt sammanhanget.  
 
Dahlgren och Szczepanski (2004) anser att tillförlitligheten ökar då eleverna får 
känna, beröra och agera i en fysisk miljö. De påpekar hur ”känslans intelligens” 
stimuleras då hela kroppen involveras i lärprocessen. Foran (2005) beskriver att 
intensiteten inom utomhuspedagogiken ofta beskrivs som ett kroppsligt, 
intellektuellt och emotionellt möte med omgivningen. Granberg (2000) menar att 
barnet genom att känna, lukta, se, smaka och lyssna tillägnar sig kunskaper och 
erfarenheter. Hon påpekar att detta sätt att lära sig saker på lämpar sig bra i 
utomhusmiljön då naturen ger upplevelser för alla våra sinnen.  
 
Att få uppleva saker med sina sinnen lägger en bra grund för barns inre utveckling 
och det verkar som om barn får starkare upplevelser i utemiljön än inomhus 
(Mårtensson 1993). Vidare framhåller hon att det vi har med oss sedan barndomen 
kan återupplevas med hjälp av sinnesintryck. Dahlgren och Szczepanski (2004) slår 
fast vid att det krävs ett växelspel mellan sinnlig erfarenhet och boklig bildning för att 
uppnå en djupare kunskap.  
 
2.4.3 Fantasi, koncentration och motivation 
 
Mårtensson (2004) skriver i sin doktorsavhandling att människors uppmärksamhet 
mot omgivningen ökar utomhus då väder och naturprocesser ändras från stund till 
stund. Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att uterummet som lärmiljö kan öka 
elevers motivation och ge dem personliga upplevelser av natur och kultur miljöer då 
det i utemiljön finns material för studier av historien, modern tid och framtiden. 
Mårtensson (1993) anser att en lockande miljö utmanar och motiverar barnet till att 
delta och att det på så vis sker ett kraftigt lärande där känslor och fakta inte har delats 
upp. Dessa kunskaper bär vi med oss genom hela livet. Granberg (2000) antar att 
lärande i utemiljö bidrar till att barn och elever blir mer intresserade och att deras 
motivation ökar. Många pedagoger hävdar att undervisning ute i det fria bidrar till en 
ökad lust hos barnen (Ericsson 2002). Även Foran (2005) skriver att lärare upplever 
ett mer engagerat lärande hos barnen utomhus. 
 
Vygotskij (1995) förklarar att fantasin är en livsviktig funktion med både mening och 
sammanhang. Fantasin är kopplat till våra erfarenheter och det är därför viktigt att 
vidga barns erfarenheter för att skapa en god grund till deras skapande verksamhet. 
Han menar att barns fantasi blir mer produktiv och betydelsefull desto mer de har 
upplevt, sett och hört. Granberg (2000) berättar att barn som vistas i en omväxlande 
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utomhusmiljö har en större koncentrationsförmåga och är mer påhittiga. Hon 
förklarar detta med att människan är skapt för att vistas i naturen och att för lite 
dagsljus är ohälsosamt. Granberg (2000) skriver också att de material som finns 
naturligt i utemiljön berikar barns lek och stimulerar deras fantasi. Att naturen 
stimulerar barns fantasi anser även Grahn et al. (1997) och de menar att denna miljö 
inte är präglad av vuxnas bestämmelser. I och med det kan barnen själva skapa sina 
platser och få ett fritt spelrum för sin fantasi.  
 
Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att när vi kommer bort från stadens brus och 
samhällets höga tempo utvecklar vi våran fantasi och kreativitet. Dessutom skriver 
Öhman och Sandberg (2004) att då det inte finns några förutbestämda 
användningsområden för naturens material och föremål kan man låta barnen 
använda sin fantasi och kreativitet för skapandet. Vygotskij (1995) menar att 
kreativiteten är det som gör oss människor framtidsinriktade.  Vi kan med hjälp av 
den kreativa aktiviteten i hjärnan förändra vår nutid och skapa vår framtid. Selin 
(2007) berättar att en förskollärare hon har intervjuat är övertygad om att en god 
utomhusmiljö skapar mer kreativitet hos barnen. Den skapande fantasin hjälper oss 
att orientera oss i framtiden. Därmed är utveckling och övning av fantasin, enligt 
Vygotskij (1995), en av de pedagogiska uppgifternas vikigaste hörnstenar för att 
förbereda barnen inför framtiden.  
 
Granberg (2000) slår fast att när barn får möjlighet att röra på sig och trötta ut sina 
muskler skapas förutsättningar för att de skall klara av att sitta stilla och koncentrera 
sig. Enligt Ellneby (1999) motverkar koncentration stress, så barn behöver öva upp 
sin koncentrationsförmåga. Ellneby (1999) tar upp några förutsättningar som i 
positiv bemärkelse påverkar barns utveckling av den egna koncentrationsförmågan. 
Det är bland annat att barn får sitt behov av tillräckligt med plats tillgodosett och att 
miljön bör tillfredsställa barns rörelsebehov.   
 
2.4.4 Rörelse och Motorisk träning  
 
Granberg (2000) beskriver att barn i utemiljön har bättre möjligheter till fysiska 
övningar, där utrymmet finns för att röra sig. Rörelsefrihet är någonting de yngre 
barnen är i behov av för att kunna uttrycka sig enligt Mårtensson (2004). Även 
Dewey (2004) förklarar hur han tror att muskelutvecklingen hos barnet måste vara 
utvecklad för att det ska kunna lära. Han påstår att man slösar både tid och kraft i 
skolan om man försummat barns motoriska utveckling. Granberg (2000) hävdar att 
det lilla barnet har större möjligheter till att träna upp förmågan att styra sina 
kroppsrörelser utomhus där marken har en naturlig ojämnhet. Norén-Björn (1993) 
berättar att muskler, nervbanor och balanssinne utvecklas när barnen går i naturen 
och sjunker ner i lera, klättrar på stenar och hoppar över stubbar. Hon påstår att alla 
rörelser är viktiga för barns utveckling då de hjälper till att koordinera alla 
sinnesintryck i hjärnan.  
 
Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver att det i kontakt med naturen skapas 
möjligheter till rörelse som bidrar till en större kroppsmedvetenhet. Utevistelsen 
medför positiva effekter på både hälsan, den motoriska utvecklingen och 
koncentrationsförmågan menar Dahlgren och Szczepanski (2004). Quennerstedt, 
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Sundberg och Öhman (2007) berättar att barn som leker fritt i en naturmiljö visar 
prov på en mer fördelaktig motorik än de barn som leker i konstruerade lekmiljöer.  
 
Braute och Bang (1997) hävdar att hjärnan får näring genom rörelseaktivitet. 
Montessori (1998a) anser att rörelse är viktigt då det underlättar den mentala 
utvecklingen och då barnet behöver utvecklas både fysiskt och mentalt. Hon skriver 
att det inte är möjligt att åtskilja det som naturen har sammanfogat. Montessori 
(1998b) betonar att avsaknaden på rörelse kan vara av större betydelse än om ett av 
de mentala sinnena saknas.  
 
2.4.5 Hälsa 
 
Mårtensson (2004) har i sin doktorsavhandling observerat att barn i samband med 
intensiv fysisk lek utomhus ofta yttrar olika glädjeuttryck som leenden, fnitter och 
skratt. Även Ärlemalm-Hagsér (2006) har under intervjuer med barn funnit att barn 
beskriver utomhusleken med glädje och lycka. Rörelse är glädje som leder till 
självbekräftelse vilket kan vara nödvändigt för de barn som inte kommer till sin rätt i 
en klassisk klassrumsmiljö (Nelson 2007). 
 
Norén-Björn (1993) skriver att vi inte ska se utevistelse som ett avbrott i den 
pedagogiska verksamheten då den bidrar till barns positiva utveckling. Hon anser att 
utomhusvistelse även är positivt då barnen får frisk luft vilket minskar allergier och 
infektioner. Granberg (2000) berättar om en undersökning som visar på att barn i 
uteförskolor är friskare än andra barn och att de snabbare blir friska då de väl 
insjuknar. Hon skriver att detta beror på den friska luften, att utemiljön är mindre 
stressande och att det utomhus är mindre trängsel vilket minskar smittspridningen.  
 
Dahlgren och Szczepanski (1997) påpekar att vistelse i utemiljöer hjälper till att 
förebygga bland annat benskörhet och fetma. De skriver även att människan i 
naturen ofta samlar ork och kraft för att orka med vardagen. Quennerstedt, Sundberg 
och Öhman (2007) berättar hur en vanlig föreställning är att människan är vid god 
hälsa när hon lever i harmoni med naturen. Mårtensson (1993) menar att både vuxna 
och barn ofta söker upp platser i naturen för att känna en lugnare och fridfullare 
stämning. Även Ellneby (1999) beskriver hur naturen är en plats där det i vår 
stressfyllda vardag går att återhämta sig. Hon skriver om en förskola som har olika 
metoder för att motverka stress hos barn. En av dessa metoder är vistelse i skogen, 
där barnen kan leka på sina egna ställen. I skogen inger även den mer vilda leken ett 
visst lugn.  
 
Ellneby (1999) framhåller att barn och stress inte hör ihop men att hon ändå möter 
allt fler barn som lider av stress. Hon förklarar att ett sätt att motverka stress kan 
vara att sänka ljudnivån och att ge barnen utrymme för ostörd lek. Björkman (2005) 
berättar hur en förskollärare anser att skogen dämpar ljudnivån och att det där går 
att undgå den stress som en bullrig miljö kan åstadkomma.  
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2.4.6 Utomhusvistelsens påverkan på sociala relationer 
 
Granberg (2000) hävdar att konflikterna i barngruppen blir färre utomhus då de 
stora ytorna ger möjlighet till att dra sig undan och på så sätt kolliderar inte barnens 
skilda intressen lika ofta. Mårtensson (1993) menar att våldet minskar på en skolgård 
där asfalten har ersatts av en naturmiljö. Vidare fortsätter Mårtensson med att 
beskriva att barn i naturen är friare att hantera saker på olika sätt och att även leken 
blir friare i en miljö som inte har formats av vuxna. Braute och Bang (1997) berättar 
om en undersökning som har visat att få onödiga konflikter uppstår i naturen.  
 
Ericsson (2002) skriver att många lärare uppfattar hur barnen slappnar av utomhus, 
vilket enligt dem leder till färre konflikter. Hon menar att detta dels kan bero på att 
ledaren själv uppfattar miljön som avslappnande och lustfylld. Dahlgren och 
Szczepanski (2004) anser att ett motiv för utomhuspedagogik är att som lärare lära 
känna eleverna bättre då miljön är friare. Foran (2005) förklarar att klassrummets 
stela struktur försvinner när undervisningen sker utanför dess fyra dörrar. Läraren 
och eleven kan utomhus dela en upplevelse och tillsammans vara den som deltar i 
lärandeprocessen. En av de lärare som Foran (2005) intervjuat uttrycker själv, ”I 
came alive as a teacher.”. (s. 155) Lärarna som arbetade med utomhusundervisning 
upplevde att dem utomhus fick ett annat förhållande till eleverna än när dem 
bedriver mer traditionell undervisning. Det är en mer naturlig plats att skapa 
relationer till varandra. 
 
En annan fördel med lärande utomhus är att det byggs upp en starkare social 
gemenskap i klassen eller gruppen enligt Dahlgren och Szczepanski (1997). De skriver 
att det ”I naturens inlärningskontext skapas ett beroendeförhållande mellan 
gruppens medlemmar, vilket bidrar till att utveckla personligheten, skapa 
trygghetskänsla och tillit i förhållande till varandra.” (s. 46). Ericsson (2002) berättar 
hur utomhusvistelse kan svetsa samman en grupp när de tillsammans upplever saker 
de kan dela med varandra. Brügge och Szczepanski (2007) menar att naturen kan 
möjliggöra nya attityder, ny gemenskap och nya värderingar. Ericsson (2002) anser 
att utomhusmiljön förändrar förutsättningarna för umgänge vilket leder till att 
negativa sociala mönster bryts samman. Braute och Bang (1997) beskriver hur barn 
ute i naturen leker i nya konstellationer och att barnen hjälper varandra när 
utmaningar uppstår. En annan anledning att använda sig av utomhuspedagogik, är 
enligt Brügge och Szczepanski (2007) att utemiljön kräver ett samarbete som leder 
till en utvecklad social kompetens.  
 
2.4.7 Hållbar utveckling 
 
Enligt Skolverket (2002) innebär hållbar utveckling att skapa god livskvalitet för både 
oss själva och för kommande generationer. De skriver också att undervisning kring 
hållbar utveckling är något som eftersträvas och att denna undervisning präglas av att 
eleverna kritiskt granskar olika perspektiv och därefter tar ställning. Skolverket 
(2002) har gjort en undersökning som visar att det finns stora möjligheter att 
utveckla undervisningen kring hållbar utveckling inom förskola och skola. De 
konstaterar att utomhusundervisning i syfte att skapa positiva möten med naturen är 
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en central komponent i skolan för att öka miljömedvetenheten hos de yngre eleverna. 
Fortsättningsvis står det att utomhusundervisning är en metod där det kan skapas en 
bas kring handlingsinriktat miljötänkande hos barnen.  Undersökningen visar även 
att utomhuspedagogiken har fått ett stort genombrott i de tidiga skolåren i syfte att 
eleverna skall skapa en positiv känsla till naturen. Vygotskij (1995) skriver att 
människans skapande styrs likaväl av just känslan som av tanken.  
 
Ericsson (2004) hävdar att det är vi människor som påverkar miljön. Hon skriver att 
samtidigt som vi mår bra av att vistas i naturen kan vi se hur miljön blir negativt 
påverkad av mänskligheten. Ericsson (2004) fortsätter med resonemanget att en 
positiv naturupplevelse behövs för att kunna känna för miljön och bli en del av 
förändringen. Hon menar att om barn från tidig ålder vistas i naturen och skapar sig 
en relation till den så kan en livslång förtrogenhet till naturen skapas. Öhman och 
Sundberg (2004) anser att mötet med våran omvärld påverkar hur vi uppfattar oss 
själva och våran omgivning. Detta är avgörande för vilka åsikter vi skapar. Vilka 
åsikter barnen har kring naturen kan enligt Ericsson (2002) vara avgörande för 
miljön då barnen är morgondagens beslutfattare.  
 
Braute och Bang (1997) tror att det finns en stor risk att människor utan ett 
förhållande till naturen saknar ett intresse för att bevara den. De skriver också att 
våra attityder kring naturfrågor lättast formas i barndomen. Därav tror författarna att 
barns positiva möten med naturen kan bidra till en positiv inställning till miljövård. 
Även Brügge och Szczepanski (2007) skriver att miljöengagemang kan födas ur nära 
naturupplevelser.  
 
Sandell (2007) tar upp vikten av att barnet trivs och känner sig trygg i naturen. Han 
menar att det är utgångspunkten för att barn skall ändra sitt handlande i förmån till 
miljön. Granberg (2000) anser att barn behöver återkomma till samma plats flera 
gånger för att upprepa sitt utforskande och för att känna trygghet. Hon åsyftar till att 
barnet måste vara trygg i sin omgivning innan det kan ta till sig nya erfarenheter och 
kunskaper. Mårtensson (1993) menar att ifall det finns en plats som återkommande 
besöks bidrar det till att barnen lär känna denna plats och knyter känslomässiga band 
till naturen. Ericsson (2002) bedömer att en återkommande basplats som besöks 
regelbundet är bra då barnen finner stor glädje att återse denna plats under olika 
årstider. Nordahl (1998) framhåller att förskolan och skolan kan ge alla barn 
naturupplevelser som många av dem annars skulle gå miste om.  
 
2.4.8 Nackdelar med utomhuspedagogik 
 
På Örebro universitetets hemsida har Bergholm sammanställt en text kring 
utomhuspedagogikens för- och nackdelar som grundar sig på dokumentation och 
intervjuer. Hon tar bland annat upp vad lärare kan se för hinder med att undervisa 
utomhus. Några exempel är för stora grupper, tidsbrist, för få vuxna, att barnen inte 
har kläder efter väder samt att lärare saknar rätt kompetens för att undervisa 
utomhus. Även Strotz och Svenning (2004) tror att det ogillande för undervisning 
utomhus som finns kan bero på den rädsla och osäkerhet som uppkommer då lärare 
har för dålig erfarenhet av utomhusundervisning. Quennerstedt, Sundberg och 
Öhman (2007) berättar hur utomhusvistelse kan förknippas med negativa saker 
såsom att frysa, att bli blöt och att det är myggigt ute.  
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Ericsson (2004) beskriver hur elevers första möte med lärande utomhus kan 
upplevas som en frustrerande period för en lärare då eleverna kan bli stökiga, 
högljudda och okoncentrerade då de uttrycker sin otrygghet och ovana i den nya 
lärmiljön. Många pedagoger kan då känna att denna typ av undervisning är 
meningslös. Ericsson (2004) tar också upp att en osäkerhet hos eleverna kan infinna 
sig då de sociala mönster som finns i skolan bryts och nya relationer och roller skapas 
när undervisningen sker utanför den normala skolsituationen. Ericsson (2004) 
menar även att upplevelser utanför förskolan och skolans fyra väggar ofta leder till 
oförberedda situationer som väcker en förundran hos elever men som kan kännas 
otryggt för en pedagog.  

2.5 Litteratursammanfattning 
 
Utomhusvistelse kan enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) bidra till en utveckling 
av barns motorik. Även kroppsmedvetenheten utvecklas när vi i naturen får möjlighet 
att röra på oss (Dahlgren och Szczepanski 1997). Andra positiva effekter som kan 
uppkomma av vistelse i uterummet är att konflikterna i barngruppen blir färre och att 
barnen skapar en större fantasiförmåga (Granberg 2000). Att människors hälsa även 
påverkas i positiv bemärkelse av vistelse i natur hävdar Ellneby (1999) då hon 
påpekar hur skogen inger ett lugn som kan motverka stress. Individen lär genom 
handling enligt Dewey (2004) och centrum för miljö- och utomhuspedagogik (2002) 
förklarar att ett växelspel mellan sinnlig och boklig bildning är framträdande inom 
utomhuspedagogik. Ur naturupplevelser kan dessutom ett starkt miljöengagemang 
uppkomma (Brügge och Szczepanski 2007) och utbildningsdepartementet (2006), 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, anger att förskolan ska sträva efter att varje barn 
skapar en förståelse kring sin egen del i naturens kretslopp samt verka för att barnen 
utvecklar respekt för vår miljö.  
 
I texten framkommer även några exempel på utevistelsens nackdelar och Strotz och 
Svenning (2004) framhåller hur en rädsla för utomhusundervisning kan uppkomma 
vid dålig erfarenhet av det. Bergholm menar att andra negativa aspekter kan vara för 
stora grupper, för få vuxna, dåligt med tid och att barnen inte har rätt kläder. 
Undervisning utomhus kan även uppfattas som skrämmande då det lättare kan 
uppkommer oväntade situationer, då de sociala mönstren bryts och då eleverna vid 
ovana inför utomhusundervisning kan upplevas som stökiga (Ericsson 2004). 
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3. Metod 
 
I detta avsnitt förklaras vilken metod och tillvägagångssätt som har använts i 
resultatundersökningen. Det kommer även presenteras vilka som har medverkat i 
studien, hur databearbetningen har fortlöpt samt hur tillförlitligt resultatet är. 
Dessutom presenteras det hur de forskningsetiska principerna har efterlevts.   

3.1 Forskningsstrategi 
 
En kvalitativ studie har utförts och Stukát (2005) skriver att forskaren inom det 
kvalitativa synsättet vill gestalta eller karaktärisera något och inte generalisera eller 
förutsäga ett fenomen. Det är precis det som har varit tanken, att gestalta hur sex 
förskollärare ser på utomhuspedagogikens möjligheter. Stukát (2005) menar att den 
kvalitativa forskningen kan präglas av ett försök att förstå det enskilda fallet. Syftet 
med intervjuerna var att få fram respondenternas unika svar, utan färdiga 
svarsalternativ, och därmed var den kvalitativa forskningsstrategin den mest 
lämpade. Denna forskningsstrategi medför att resultatet kan få ett djup istället för en 
bredd. 

3.2 Datainsamlingsmetod  
 
Studien har genomförts med det Denscombe (2000) kallar semistrukturerade 
intervjuer. Han skriver att vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren 
frågeställningar som skall besvaras men frågorna är öppna och intervjuaren är 
flexibel för när och hur frågorna behandlas. Betoningen ligger enligt honom på att 
respondenten utvecklar sina synpunkter. Att valet av datainsamlingsmetod blev 
intervju berodde dels på möjligheten att ge öppna frågor till respondenterna. Fyra 
personliga intervjuer utfördes och Denscombe (2000) förklarar dessa som ett möte 
mellan forskaren och en enskild respondent. Den intervjuformen bedömdes passande 
då en förståelse för personens tankegångar och idéer enkelt kan uppnås i mötet med 
en respondent åt gången. Denscombe (2000) skriver att en fördel med personliga 
intervjuer är att dom är relativt lättkontrollerade då forskaren bara behöver 
koncentrera sig på en respondent i taget. Även en gruppintervju genomfördes med 
två av förskollärarna då detta var det alternativ som passade dem bäst. Dessa två 
förskollärare kände varandra och ansåg att en gruppintervju gjorde dem mer säkra 
och trygga inför intervjun. Dessutom betraktades gruppintervju i detta fall som en 
positiv form av intervjumetod då en diskussion mellan respondenterna kunde uppstå. 
Denscombe (2000) skriver att gruppintervjuer kan ge fylligare svar då 
respondenterna kan möta varandras synpunkter. En gruppintervju i detta fall kunde 
därav bidra till ett samtal mellan respondenterna och på så vis kunde 
förhoppningsvis fler infallsvinklar på hur de tänkte framkomma.  

3.3 Urval 
 
Urvalsgruppen består av sex förskollärare som arbetar på olika förskolor i olika 
städer. Anledningen till att intervjua förskollärare från så många olika ställen som 
möjligt och med olika erfarenhetslängd var att få större möjlighet till olika svar på 
frågeställningarna. Bredden på respondenternas erfarenhet inom yrket klargörs i 
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tabell 1. Ingen av dessa förskollärare är verksamma inom utomhusförskolor och detta 
för att tanken med denna studie är att belysa vad förskollärare i allmänhet innehar 
för uppfattning om utomhusvistelse i förskolan.  
 
Denscombe (2000) skriver att en liten storlek på urvalet är karaktäristiskt för den 
kvalitativa forskningsstrategin. Enligt Stukát (2005) skall urvalet av antalet 
respondenter vara kopplat till uppsatsens omfattning och därav är antalet intervjuade 
sex stycken.  
 
Tabell 1.  Respondenternas erfarenhet inom arbetet som förskollärare. 

 
Antal år i yrket:        Antalet respondenter: 

 

1-5 år                     2 st 

5-10 år                     1 st 

10-15 år                     1 st 

15-20 år                     2 st 

3.4 Tillvägagångssätt 
 
Stukát (2005) skriver att informanten bör välja plats för intervjun då denne skall 
känna sig så trygg som möjligt. Platsen för de genomförda intervjuerna bestämdes av 
deltagarna och ägde i fyra av de fem fallen rum på den förskola där de arbetade. 
Gruppintervjun ägde rum hemma hos en av respondenterna. Denscombe (2000) 
hävdar att forskaren bör finna en plats som är avskild och ostörd. Alla intervjuer 
utfördes på en lugn och avskild plats där omgivningen inte kunde ta fokus från själva 
intervjun. Denscombe (2000) anser även att forskaren måste föreslå en tidslängd för 
intervjun och i samspråk med förskollärarna bestämdes både tid och tidslängd för 
intervjutillfället. Vetskapen om att förskollärare kan ha svårt att komma ifrån under 
arbetstid bidrog till att respondenterna själva fick komma med förslag på när 
intervjun skulle ske. Denscombe (2000) förklarar att det mänskliga minnet är 
opålitligt som forskningsinstrument då det är ofullständigt och förenat med 
misstolkningar. Han anser att forskaren måste använda sig av mer varaktiga 
upptagningar av vad som sades och därför användes en diktafon under 
intervjutillfällena. Förberedelserna följde Stukáts (2005) rekommendationer: 
”Kontrollera att du har bra batterier samt extrabatterier, att det finns reservband och 
framför allt hur mikrofonen ska placeras för att ljudupptagningen ska bli perfekt.” (s. 
40). Istället för att ha med reservband, då detta ej behövs vid ljudupptagning med 
diktafon, fanns alltid en mobiltelefon tillgänglig för att ha ett alternativ utifall 
diktafonen inte skulle fungera. Dessutom medtogs flera extra batterier och 
mikrofonen var alltid placerad för bästa möjliga ljudupptagning. Efter intervjun 
antecknades även personliga intryck kring intervjun, exempelvis hur positiva 
förskollärarna uppfattades vara kring utevistelse.  

3.5 Databearbetning och analysmetod 
 
Efter intervjuerna transkriberades dessa och en sortering av svaren genomfördes. Till 
en början delades svaren in efter intervjufrågorna och sedan sorterades de under 
rubriceringarna: Hur uppfattas begreppet utomhuspedagogik, vad erbjuder 



 

 

12 
 

 
 

 

uterummet barnen i deras utveckling och lärande, vad erbjuder uterummet 
förskollärarna i deras arbete med barn och vad finns det för nackdelar med 
utomhuspedagogik. Därefter sammanställdes svaren så att de som tog upp samma 
område var samlade på samma ställe och utifrån detta började jag skriva mitt 
resultat. Resultatet kategoriserades i slutändan utifrån mina forskningsfrågor och 
detta blev de slutliga rubrikerna:  
 

• Förskollärares definition av begreppet utomhuspedagogik 
• Utomhusvistelsens möjligheter  
• Förskollärares möjligheter med utevistelse i förskolan 
• Negativa aspekter på utomhusvistelse i förskolan 

 
De kommentarerna som inte besvarade frågeställningarna eller som inte hade med 
utomhuspedagogik att göra utelämnades i syfte att få en överblick kring vad som 
hade framkommit utifrån syftet. Därefter kontrollerades de resterande svaren och 
kommentarerna för att se om något av detta var av ett så stort intresse att en ändring 
av frågeställningarna var nödvändig, vilket inte blev fallet. Slutligen jämfördes 
resultaten med tidigare forskning i resultatanalysen.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Denscombe (2000) menar att det krävs att en undersökning får fram samma resultat 
flertalet gånger för att den skall uppnå hög reliabilitet. Utifrån detta kan det inte 
hävdas att denna studie når upp till en hög reliabilitet då undersökningarna enbart 
har utförts vid ett tillfälle. Däremot har liknande undersökningar visat ett snarlikt 
resultat vilket bör öka reliabiliteten något. Reliabilitet kan vara svårt att uppnå då 
forskaren spelar en viktig roll i tolkandet av datan och frågan är då ifall någon annan 
skulle komma fram till samma slutsatser (Denscombe 2000). Denna studie är utifrån 
detta inget undantag då enbart en enskild person har tolkat datan och dragit 
slutsatser och precis som Stukát (2005) skriver så kan kvalitativ forskning anses som 
alldeles för subjektiv då resultatet påverkas av vem som har gjort tolkningen. 
 
Hög validitet innebär att studien har en hög giltighet och att resultatet anses 
träffande och precist (Denscombe 2000). Då undersökningen syftar till att få fram 
respondenternas egna uppfattningar kan det tyckas att resultatet är träffande då 
öppna frågor har ställts till respondenterna. Vid intervjuerna har frågorna besvarats 
olika och styrande frågor har inte förekommit. Denscombe (2000) skriver att en 
forskare skall inta en passiv och neutral roll, vilket alltid har funnits i åtanke under 
studiens gång. Detta har bidragit till att svaren i stor utsträckning är respondenternas 
egna. Ett försök att lägga personliga värderingar åt sidan har under utförandet av 
intervjuerna gjorts, men även vid försök att uppträda neutral är det inte orimligt att 
intervjufrågorna kan styra respondenterna i en viss riktning. Ett medvetet val gjordes 
dock utifrån detta då frågor kring både det positiva och negativa med 
utomhusvistelse ställdes. Detta kan ha medverkat till att respondenterna inte kunde 
utgå från min personliga syn på utomhuspedagogik. För att öka validiteten i studien 
valdes respondenter vilkas syn på utomhusvistelse i förskolan sedan tidigare var 
okänd. Av vikt var även att dessa respondenter inte hade vetskap kring mina egna 
personliga tankar och värderingar kring dessa frågor. Det går att kontrollera 
validiteten genom att utgå ifrån huruvida syftet med studien har undersökts 
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(Denscombe 2000). Då syftet var att lyfta förskollärarnas unika föreställningar bör 
detta urval av respondenter och försöket till att inneha en neutral roll ha bidragit till 
en högre validitet. Det gäller att ha i åtanke att denna undersökning inte visar hur 
förskollärare i stort ser på utomhuspedagogik. Den ger dock en inblick i några 
förskollärares tankesätt, vilket i sig kan vara värdefullt att ta del av.  

3.6 Etiska ställningstaganden 
 
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer har följts under studiens 
gång. Här nedan förklaras de olika principerna kortfattat och en presentation kring 
hur de har efterlevts uppvisas. 
 
Det första är informationskravet som innebär att deltagarna blir informerade om 
syftet av studien, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när 
som helst. Detta informerades samtliga deltagare om både muntligt och i ett 
missivbrev (se bilaga 1). Den andra principen är samtyckeskravet, där deltagarna 
själva får bestämma över sin medverkan. Deltagarna fick själva bestämma om, när 
och hur de ville delta i undersökningen utan påtryckningar. Konfidentialitetskravet 
är den forskningsetiska princip där forskaren måste ta hänsyn till deltagarnas 
anonymitet. När resultatet sammanställdes utelämnades personuppgifter så som 
ålder, arbetsplats och stad för att skydda deltagarnas identiteter. Dessutom 
informerades respondenterna om att utomstående inte skulle kunna identifiera dem 
på något vis. Den sista principen är nyttjandekravet, vilket betyder att informationen 
som insamlas enbart får användas för forskningsändamål. Denna princip har 
beaktats då deltagarna har informerats om forskningsändamålet och då det 
insamlade materialet inte kommer att användas till annat än detta examensarbete. 
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4. Resultat 

4.1 Förskollärares definition av begreppet utomhuspedagogik 
 
Den framstående definitionen som framkommer under intervjuerna är att 
utomhuspedagogik uppfattas som den pedagogiska verksamhet som sker utomhus. 
Respondenterna uttrycker sig på olika sätt och en av dem säger att 
utomhuspedagogik är när det finns en baktanke och ett syfte med att gå ut. En annan 
anser att det är lärande och utveckling i natur, skog, trädgård och närmiljö. De övriga 
tar upp att de kan lära barnen allt utomhus med hjälp av naturens resurser, bland 
annat språk och matematik.  
 

4.2 Utevistelsens möjligheter  
 
De intervjuade förskollärarna tar upp många olika aspekter på utevistelsens 
möjligheter. Här redovisas de möjligheter som framkommer kring vad barnen kan 
utveckla och lära sig genom att vistas utomhus samt hur utevistelsen kan bidra till 
barnens välmående. 
 
4.2.1 Motorik 
 
Nästintill alla förskollärare anser att barn tränar sin grovmotorik i en utemiljö. 
Uppfattningen är att den naturliga miljön med backar, stubbar, stenar och träd 
erbjuder barnen mer grovmotoriska övningar än vad inomhusmiljön på förskolan 
gör. Några av respondenterna tar även upp att barnen utomhus kan röra sig friare 
och springa mer då ytorna tillåter dessa typer av aktiviteter.  Tre av förskollärarna 
anser också att barnen utomhus kan träna motoriken genom aktiviteter de inte kan 
utföra inne, exempelvis cykla och gunga. Några uttrycker dessutom hur naturen 
lockar till fysisk aktivitet och en av dem säger att; ”barn lockas att ta del av naturens 
naturliga hinderbana”. De får inspiration och vill bestiga stenen.” 
 
4.2.2 Frisk luft 
 
Att utomhusvistelse bidrar med frisk luft är alla förskollärare överens om. De säger 
att frisk luft är någonting positivt för barnen då det bland annat minskar 
sjukdomarna. Flertalet respondenter ger även uttryck för att den friska luften bidrar 
till piggare barn. Exempel som framkom under intervjuerna var att barnen tar in 
intryck enklare utomhus på grund av den friska luften, vilket bidrar till att de blir mer 
mottagliga för det som finns runt omkring. En förskollärare säger att syre till hjärnan 
behövs på samma sätt som mat. Hon menar att ”man kan vara hungrig på syre” och 
att det då behövs utomhusvistelse, då inomhusmiljön inte har lika frisk luft.  
 
4.2.3 Ett annat lugn 
 
Respondenterna uppfattar att barn trivs i skogen och andra utemiljöer. Många 
uttrycker hur barn finner stor glädje i att få göra utflykter och att det är väldigt 
uppskattat att ta sig utanför förskolan och dess gård. Anledningen till detta kan enligt 
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flertalet respondenter bero på skogens lugn. En av dem påpekar även att utemiljön på 
förskolan ger en betydligt lugnare omgivning än inomhusmiljön. Många av 
förskollärarna diskuterar hur skogen är fri från stress och att ljudnivån utomhus är 
betydligt lägre än inomhus. En av de intervjuade säger att det finns ett lugn i skogen 
som inte finns någon annanstans. Hon tar upp att barnen sprider ut sig vid besök i 
skogen eller parkmiljöer vilket leder till att de inte stressar upp varandra.  
 
4.2.4 Fantasi och inspiration 
 
Några av de intervjuade förskollärarna förklarar hur utemiljön kan medverka till att 
barn använder sin fantasi mer. Alla respondenter, även dem som inte specifikt 
använder sig av begreppet fantasi menar att det utomhus finns ett annat utbud av 
material. De uppfattar att uterummet ger barnen någonting extra utan att de behöver 
ta fram och använda sig av konstgjort och färdigt material. En av respondenterna 
menar att hon inte alltid behöver servera barnen färdiga lekar och aktiviteter och hon 
anser att utemiljön är en perfekt miljö för barnen att själva bli inspirerade att 
använda sin fantasi i leken. Ungefär hälften av förskollärarna uppfattar att barn leker 
bättre utomhus. Den fria leken blir mer intensiv och en av dem påpekar att; ”det finns 
en spänning utomhus och barn blir så himla glada och uppsluppna. Naturen lockar 
till aktivitet och lek med sin naturlighet.” Flera av respondenterna ansåg att naturen 
inspirerar barnen och att leken då blir mer uttrycksfull.  
 
4.2.5 Färre konflikter 
 
Att utomhusmiljön erbjuder större ytor konstaterar alla intervjuade förskollärare, och 
förutom att ytorna kan utnyttjas för motorisk träning anser alla att utrymmet bidrar 
till färre konflikter i barngruppen. Respondenterna menar att barnen utomhus har 
bättre möjligheter att dra sig undan i exempelvis buskar och vrår. Konkurrensen om 
spelrummet blir inte lika stor och alla i gruppen är inte beroende av vad de andra gör. 
Utomhus kan några försvinna hit och några dit, vilket enligt flertalet förskollärare 
innebär att leken blir friare utomhus. Hälften av de intervjuade uttrycker även att nya 
konstellationer i gruppen lättare uppstår utomhus. Ett exempel som ges är att de 
yngre barnen kan vara med i leken på andra villkor utomhus. Två av respondenterna 
menar även att barn i förskolan ofta har rutiner om vilken eller vilka de leker med i 
olika rum eller vid olika tillfällen, och respondenterna anser att det ibland kan bli en 
begränsning för barnen. En av dem säger att även gården ibland kan vara styrd på 
samma sätt som inomhusmiljön, och att skogen och andra miljöer här kan erbjuda en 
annan frihet då dessa uppfattas som miljöer utan färdiga rum och regler; ”där finns 
inga färdiga revir”. 
 
4.2.6 Lärande genom upplevelse  
 
Fem av de sex intervjuade förskollärarna talar under intervjuerna om hur naturen 
kan erbjuda olika typer av upplevelser och intryck. Alla uttryckte sig olika men 
slutsatsen är att det går att känna, se, lukta och höra utomhus. En av dem säger att 
utevistelsen gör att barnen själva får uppleva naturens olika fenomen och de olika 
årstiderna. En annan berättar att hon i skogen ofta kan se de yngsta barnen bara ligga 
i skogen och observera, hon uppfattar att dem lyssnar, tittar och känner med hela 
kroppen när de samlar intryck utomhus. Hon uppfattar att ”de ser världen på ett helt 
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annat sätt”. Några av respondenterna tar även upp att språket tränas ordentligt när 
barn får vara ute i skogen och uppleva själva. De menar att barnen vill berätta och 
diskutera när de själva fått uppleva och se. Det blir någonting helt annat än om dem 
vuxna på förskolan skall förmedla någonting, när barnen själva upplever blir 
kunskapen deras egen och då vill de berätta det för andra genom att använda sig av 
språket. En annan förskollärare pratar om utemiljöns praktiska lärande och hävdar 
att barn kommer ihåg det praktiska lärandet bättre än den teoretiska. Några av 
respondenterna får under intervjuerna även fram hur lärandet utomhus, genom 
själva upplevelsen, blir barnens eget lärande och ingenting vi förmedlar. En av dem 
sa; ”att vara utomhus och uppleva, det är att vara här och nu”. Hon menar, som 
många av de andra respondenterna, att det blir verklighet när barn själva upplever 
situationen och att dem därmed får någonting alldeles eget att relatera till.   
 
4.2.7 Förståelse för miljön 
 
Att utomhusvistelse bidrar till en större förståelse för miljön är nästan alla 
respondenter överens om. Hälften av de intervjuade förskollärarna uttryckte att 
empati och respekt för allt levande byggs upp med hjälp av utevistelsen. Någon sa att; 
”ju mer man är i naturen desto mer respekterar man den, man utnyttjar naturens 
resurser samtidigt som man ser vad naturen egentligen har och respekterar den”. 

4.3 Förskollärares möjligheter med utevistelse i förskolan 
 
Under denna rubrik presenteras de tankar som respondenterna hade kring sina egna 
möjligheter att utnyttja uterummet i sin yrkesroll.  
 
De flesta förskollärarna tar i intervjuerna upp att uterummet erbjuder dem att ta 
tillvara på barnens naturliga nyfikenhet. Någon förklarar sig själv som ett bollplank 
som skall finnas där för barnen i deras upptäckter. Förskollärarna anser att det är 
viktigt att finnas till hands och stötta barnen i deras iakttagelser. Några uttrycker 
dessutom att den lugna miljön bidrar till att barnen blir mer mottagliga och 
engagerade och att man som vuxen kan utnyttja detta. Flertalet respondenter 
förklarar att utemiljön gör dem själva mindre stressade, vilket enligt dem leder till 
bland annat mindre huvudvärk och gladare fröknar.   
 
Många av respondenterna menar att de själva får använda sin fantasi mer utomhus. 
En av dem förklarar hur det krävs mer av förskollärare utomhus då det inte alltid 
finns färdigt material. En annan uttrycker att hon kommer på mer saker utomhus, 
hennes fantasi får fart. Ett annat svar jag får under en intervju är att det finns vidare 
ramar utomhus och att verksamheten där inte är lika styrd, förskollärarna såväl som 
barnen har friare händer.  
 
Utemiljön är enligt många respondenter en utmärkt plats att arbeta med miljöfrågor. 
Ett exempel som en av förskollärarna ger mig är att hon naturligt kan jobba med 
återvinning, källsortering och plantering tillsammans med barnen. Några andra tar 
upp möjligheterna att som pedagog lära barnen om växter, djur och allt annat 
levande på ett naturligt och verklighetstroget sätt. Att använda sig av naturliga 
material i den estetiska verksamheten är också någonting flertalet förskollärare ser 
som en stor möjlighet med naturens resurser. Några av respondenterna utnyttjar 
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ytorna utomhus till olika rörelseövningar och anser att utomhusmiljön är den miljö 
som är bäst anpassad till dessa typer av aktiviteter. Hälften av respondenterna tar 
även upp att dem i utomhusleken får in mycket turtagning och regellekar, där barnen 
får träna på regler och där de får lära sig att vara snälla mot varandra.  
 
Enbart en av förskollärarna diskuterar hur hon själv får en annan roll utomhus. Hon 
förklarar; ”jag blir en del av barngruppen utomhus och jag tycker det är roligare ute 
och jag får mer energi att delta med barnen”. Alla tog upp att barnen behöver fri lek 
när dem är utomhus och att deras uppgift då kan vara att inspirera och observera.  

4.4 Negativa aspekter på utomhusvistelse i förskolan 
 
Det var en av förskollärarna som inte kunde nämna någonting dåligt med utevistelse. 
De andra kunde komma på några negativa saker med utevistelsen i förskolan och 
dessa presenterar jag här.  
 
4.4.1 Kläder 
 
Att dåliga kläder kan vara ett stort problem i förskolan kan fem av förskollärarna 
konstatera. Det ges uttryck för att detta är en störande begränsning. Dåliga kläder 
förklaras bland annat som för kalla kläder, vilket leder till att barnen blir griniga och 
då oftast de yngre barnen på förskolan. Det kan även vara problem som att vantarna 
är klumpiga att greppa saker med. Barn kan i och med detta bli väldigt frustrerade 
när de vill leka utomhus. Kläderna kan enligt respondenterna bli en begränsning. En 
av förskollärarna förklarar även hur på- och avklädningsmomentet kan vara en 
stressfaktor som tar tid från barnen. Respondenten sa aldrig att det var hon som 
uppfattade denna situation som jobbig men förklarar att detta moment kan upplevas 
som jobbigt, och att stressen att komma ut så fort som möjligt gör att barnen inte får 
den tid de behöver för att själva klara av detta. 
 
4.4.2 Förskollärarnas attityd och erfarenhet 
 
De tre av förskollärarna som hade den mest positiva synen på utomhusvistelse i 
förskolan tar upp att även pedagogernas attityder kan vara ett problem. En av dem 
ger ett exempel, att det under en heldag i skogen kan uppfattas som krångligt då 
barnen behöver uppsöka en toalett. Hon menar att det handlar om hennes attityd ifall 
detta blir någonting tråkigt eller någonting lärorikt och naturligt. En annan 
respondent menar att det ibland kan vara; ”lite smalt med tips och idéer, det kan 
behövas mer utbildning kring vad man kan göra i skogen”. Det kan enligt henne lätt 
bli så att förskollärarna inte planerar den pedagogiska verksamhet de bedriver 
utomhus lika väl som den inomhus.  
 
4.4.3 En oattraktiv miljö 
 
Några av respondenterna tar upp att uterummet kan uppfattas som tråkigt för vissa 
barn. De menar att alla barn inte trivs med att vistas utomhus. Exempelvis kan det 
vara på grund av ovana som barnen inte finner sig tillrätta utomhus. En av 
förskollärarna säger att; ”barn som börjar på förskolan är kanske inte vana att vara 
ute varje dag med mamma en dag i november när vädret är kallt och tråkigt”. Ett 
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annat exempel som ges är att vädret kan bidra till att utemiljön inte är så lockande. 
Marken fryser, vilket leder till att det inte går att gräva i sandlådan eller plocka 
ekollon då dessa sitter fast i marken. Denna respondent menar också att det inte 
lockar lika mycket att gå ut en morgon i november då det fortfarande är mörkt 
utomhus. Ett par av förskollärarna tar upp hur utomhusvistelsen kan leda till att vissa 
barn inte har någon lekkamrat då den struktur som finns på förskolan förändras i 
uterummet. 

4.5 Resultatsammanfattning 
 
Resultatet visar att begreppet utomhuspedagogik sammankopplas med pedagogisk 
verksamhet utomhus. Olika fördelar med vistelse utomhus framkommer under 
intervjuerna och respondenterna tar upp att barnen kan utveckla sin motorik, fantasi 
och miljöförståelse genom utomhusvistelse. Dessutom anser förskollärarna att 
uterummet kan inspirera barnen och att utevistelsen kan bidra till lugn och ro, samt 
färre konflikter. Att sjukdomarna minskar när barnen får frisk luft är respondenterna 
rörande överens om och resultatet påvisar en uppfattning kring hur naturen erbjuder 
barnen personliga upplevelser och intryck. Någon hävdar dessutom att barn lär sig 
bättre genom att själva få uppleva och se. För klargörande kring vilka positiva effekter 
förskollärarna kunde se att utevistelse kunde bidra till, se figur 1.  
 

 
 
Figur 1. Förskollärarnas tankar kring utevistelsens möjligheter för barns lärande och utveckling 
 

När respondenterna sedan svarar på hur de själva kan utnyttja utevistelsen i sin 
yrkesroll finns liknande svar. Ytorna kan användas till rörelseövningar och 
uterummet passar utmärkt till arbete kring miljö. Barnens nyfikenhet, mottaglighet 
och engagemang är egenskaper som förskollärarna anser att de kan ta tillvara på 
utomhus. De negativa synpunkter som framkom kring utevistelse var exempelvis att 
barnen inte hade rätt kläder, att på- och avklädningsmomentet kunde uppfattas som 
stressande, att de vuxnas attityder kunde vara ett problem och att miljön inte alltid 
känns lockande för alla barn.  
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5. Resultatanalys 

5.1 Förskollärares definition av begreppet utomhuspedagogik 
 
De intervjuade förskollärarna definierar begreppet utomhuspedagogik som den 
pedagogiska verksamhet de bedriver utomhus. Centrum för miljö- och 
utomhuspedagogik (2002) tar upp att begreppet kan betyda att lärandet flyttas ut till 
vårt samhällsliv, natur- och kulturlandskap. Resultatet från denna studie visar även 
att utomhuspedagogik kan uppfattas som det lärande vilket sker i miljöer som 
skogen, trädgården, naturen och i närmiljön. Många av förskollärarna nämner att de 
med hjälp av naturens resurser kan arbeta med olika ämnen och Centrum för miljö- 
och utomhuspedagogik (2002) menar att utomhuspedagogiken framhäver ett 
växelspel mellan praktiskt och teoretiskt lärande.  

5.2 Möjligheter med utevistelse i förskolan  
 
Dahlgren och Szczepanski (2004) skriver att vistelse utomhus medför positiva 
effekter på den motoriska utvecklingen. Nästan alla förskollärare menar att utemiljön 
tränar upp barns motorik med hjälp av dess naturliga terräng. De beskriver hur träd, 
backar, stenar och stubbar erbjuder barnen grovmotoriska övningar. Granberg 
(2000) anser att marken utomhus har en naturlig ojämnhet där barnen kan träna 
upp förmågan att styra sina kroppsrörelser. Även Norén-Björn (1993) påpekar hur 
muskler, nervbanor och balanssinne förbättras ute i naturen då barn hoppar över 
stubbar och klättrar upp på stenar.  
 
I uterummet finns även utrymmet att röra sig ordentligt, vilket innebär att barnen 
har större möjligheter till fysisk aktivitet (Granberg 2000). Att barn kan röra sig 
friare och springa mer utomhus anser några av respondenterna och de menar att det 
beror på att ytorna tillåter dessa typer av aktiviteter.  Några av förskollärarna berättar 
att de använder ytorna utomhus till rörelseövningar då de finner att uterummet 
lämpar sig bra för dessa typer av aktiviteter. 
 
Alla respondenter konstaterar att ytorna utomhus motverkar konflikterna i 
barngruppen och detta därför att barnen inte behöver vara så tätt inpå varandra. 
Barnen blir helt enkelt inte lika beroende av vad alla andra gör. Granberg (2000) 
menar att barnens olika intressen inte krockar lika ofta på grund av de stora ytorna 
utomhus. Det är få onödiga konflikter som uppstår ute i naturen och barn leker i nya 
konstellationer när de vistas i uterummet (Braute och Bang 1997). Hälften av 
respondenterna anser även de att olika konstellationer enklare uppstår ute i det fria.  
Några tar upp att uterummet är friare och att de rutiner och revir som finns på 
förskolan här har en chans att försvinna. Foran (2005) menar att den stela struktur 
som finns i klassrummet upphör att synas utomhus och en av respondenterna 
förklarar att förskollärare har mer frihet utomhus då det där finns bredare ramar än 
inne på förskolan. Många av förskollärarna anser att barnens lek blir friare när de 
vistas ute. Utomhusmiljön inger mer frihet då den inte är präglad av vuxnas 
bestämmelser vilket stimulerar barns fantasi (Grahn et al. 1997).  Alla förskollärare 
påpekar att barnen behöver tid till fri lek och att de då kan observera, inspirera eller 
ta ett steg tillbaka och låta barnen få den egna tid de behöver.  
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Både Mårtensson (2004) och Ärlemalm-Hagsér (2006) har observerat att barn finner 
glädje i samband med utomhuslek. Att barn trivs i olika utemiljöer och att de finner 
glädje i att göra utflykter uppfattar även de intervjuade förskollärarna. Anledningen 
kan enligt flera av respondenterna bero på skogens lugn. Att naturen bidrar till en 
fridfull stämning menar Mårtensson (1993) och Ellneby (1999) skriver att även den 
vilda leken får ett annat lugn i skogen. Att skogen inger en viss stillhet som inte går 
att finna i någon annan miljö framkom även i denna studie. En metod att motverka 
stress är enligt Ellneby (1999) att vistas i skogen. Flertalet respondenter nämner att 
stressen blir mindre och ljudnivån lägre när barngruppen befinner sig i skogen. En av 
dem förklarar att barnen sprider ut sig utomhus och på så vis stressar de varandra 
mindre. Ellneby (1999) anser även hon att när barnen får ett större utrymme 
motverkas stress på grund av att ljudnivån sänks och att ostörd lek då kan 
förekomma. Många förskollärare tar upp att även de själva bli mindre stressade 
utomhus och att de då blir gladare fröknar.  
 
Granberg (2000) skriver att lärandet utomhus ökar motivation och Ericsson (2002) 
anser att undervisning ute i det fria leder till en ökad lust hos barnen. Att naturen 
lockar barn till att klara av saker, som att klättra upp på stenen, hävdar några av de 
intervjuade förskollärarna. Braute och Bang (1997) anser att vistelse i naturen skapar 
intresse och Foran (2005) menar att hög fokusering och engagemang kan skapas om 
lärandet sker utomhus. Många av förskollärarna ser att utemiljön erbjuder dem att ta 
tillvara på barns naturliga nyfikenhet.  Flertalet respondenter hävdar att lugnet 
utomhus även bidrar till mer motivation och engagemang som dem i sin yrkesroll kan 
utnyttja i positiv bemärkelse. Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att utemiljön 
kan bidra till en ökad motivation hos barnen. 
 
Ett annat exempel som några av respondenterna kommer fram till under intervjuerna 
är att utemiljön gör så att barn tar in intryck enklare på grund av den friska luften. De 
menar att barnen då blir mer mottagliga för det som finns runt omkring dem. 
Mårtensson (2004) skriver att uppmärksamheten mot omgivningen ökar vid 
utomhusvistelse och att den starka sinnlighet som uterummet erbjuder medverkar till 
att barnen släpper något på kontrollen och kan hänge sig åt det som händer runt 
omkring dem. Hälften av förskollärarna tar upp att barn leker bättre utomhus. 
Barnens fria lek är intensivare enligt dem och en av respondenterna säger att barn 
blir upprymda av spänningen i naturen. Att leken är intensivare utomhus kan enligt 
förskollärarna som talar om detta bero på att naturen är inspirerande. Ericsson 
(2002) skriver att barn har en ökad lust utomhus, vilket många förskollärare har 
observerat genom barns intensiva och upprymda utelek.  
 
Alla förskollärare är överens om att den friska luften utomhus bidrar till att 
sjukdomar minskar och att den medverkar till att barn och personal blir piggare. 
Norén-Björn (1993) konstaterar att frisk luft minskar allergier och infektioner och 
Granberg (2000) berättar att barn i uteförskolor är friskare än andra barn tack vare 
den friska luften.   
 
Några av respondenterna anser att utemiljön bidrar till att barnen använder sin 
fantasi i en högre grad. Enligt Vygotskij (1995) är fantasin en livsviktig funktion och 
Granberg (2000) skriver att barn som vistas i en varierande utomhusmiljö är 
fantasifullare. Alla respondenter menar att uterummet erbjuder annat material, det 
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ger någonting utöver det vanliga att inte alltid bli serverad med onaturligt material. 
Barnen tillåts att använda sin egen fantasi när de leker med naturligt material då det 
inte har något färdigbestämt användningsområde (Öhman och Sandberg 2004). I 
studien framkommer det att uterummet kan uppfattas som en perfekt miljö för barn 
att utveckla sin fantasi. Att naturen livar upp barns fantasi tycker även Grahn et al. 
(1997). 
 
Näst intill alla intervjuade förskollärare anser att naturen erbjuder upplevelser och 
Brügge och Szczepanski (2007) betraktar upplevelsen där lärandet sker med hela 
kroppen som en förutsättning för utomhuspedagogiken. Några av respondenterna 
menar att lärandet utomhus ibland kan förklaras med att barnen själva upplever 
istället för att de vuxna förmedlar kunskaper. Barnen får då någonting att själva 
relatera till. Att vara i nuet och att uppleva saker själv bidrar enligt några av 
förskollärarna till att barn lär sig och att de får en vilja att förmedla denna kunskap 
som är deras egen. Dewey (2004) skriver att ett aktiverande arbetssätt kan bidra till 
att barnen lär sig i ett sammanhang istället för avskilt och obetydligt. I Lpfö 98 står 
det att förskolan skall inspirera barnen till att undersöka omgivningen 
(Utbildningsdepartementet 2006).  
 
Alla respondenter beskriver att barn upplever och lär genom att känna, se, lukta och 
höra när de vistas utomhus. Naturen ger upplevelser för alla våra sinnen och barn lär 
genom att känna, lukta, se, smaka och lyssna (Granberg 2000). Resultatet visar en 
förståelse för att barn känner med hela kroppen då de i skogen observerar och samlar 
intryck. Mårtensson (2004) skriver att barnen utomhus omfamnar världen med 
samtliga sinnen och att de med hjälp av denna sinnlighet kan hänge sig mer åt den 
direkta upplevelsen. Under intervjuerna framkommer olika exempel på utevistelsens 
möjligheter i förskolan. Det är bland annat att barn själva får uppleva naturens olika 
företeelser då de vistas utomhus och att den praktiska kunskap som fås genom att 
uppleva är mer beständig än den enbart teoretiska. Även Ericsson (2004) menar att 
upplevelsen är basen för ett bestående lärande.  
 
Några av respondenterna säger att utemiljön erbjuder dem att lära barnen om växter, 
djur och allt annat levande på ett äkta och naturtroget sätt. Dahlgren och Szczepanski 
(1997) hävdar att upplevelserna i naturen är verkliga till skillnad från den 
traditionella undervisningen som kan uppfattas som väldigt rutinmässig. Flertalet 
respondenter hävdar att uterummet är en utomordentlig plats att arbeta med 
miljöfrågor och Skolverket (2002) skriver att en central komponent för att öka 
miljömedvetenhet hos yngre elever är att skapa positiva möten med naturen. Att 
utomhusvistelse bidrar till att barnen utvecklar mer empati, respekt och en större 
förståelse för miljön är flertalet respondenter överens om. Öhman och Sundberg 
(2004) menar att det är i mötet med omvärlden som vi uppfattar oss själva och vår 
omgivning. Att människor blir en del av naturen utomhus är en åsikt som 
framkommer i studien. Förklaringen som uppges är att regelbunden vistelse i 
uterummet bidrar till en medvetenhet kring vad naturen erbjuder, vilket leder till ett 
intresse att bevara naturens resurser. Utbildningsdepartementet (2006) fastställer i 
Lpfö 98 att förskolan ska arbeta för att barnen utvecklar omtanke för miljön. För att 
barn ska få en möjlighet att känna miljöengagemang krävs nära naturupplevelser 
(Brügge och Szczepanski 2007).  
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En av förskollärarna förklarar hur hon utomhus får en annorlunda roll i samspelet 
med barnen då hon där blir en del av gruppen på ett annat sätt. Foran (2005) skriver 
att läraren och eleven utomhus delar upplevelsen och att de tillsammans deltar i 
lärandeprocessen. Förskolläraren upplever själv att hon har enklare för att ha roligt 
och leka med barnen utomhus. Även en av de pedagoger som Foran (2005) har 
intervjuat uttrycker han kan leva ut i sin lärarroll när han tillsammans med klassen 
vistas utomhus.  

5.3 Negativa aspekter på utomhusvistelse i förskolan 
 
Dåliga kläder kan enligt nästan alla respondenter vara en störande begränsning då 
barnen mår dåligt och blir ledsna när de fryser. Bergholm skriver på Örebro 
universitetets hemsida att dåliga kläder är en av de anledningar till att 
utomhusvistelse kan uppfattas som negativt. Quennerstedt, Sundberg och Öhman 
(2007) beskriver hur utomhusvistelse kan förknippas med en negativ känsla då 
barnen fryser och blir när de är ute. En annan sak som några av förskollärarna tar 
upp är att pedagogernas attityder påverkar ifall utomhusvistelsen leder till någonting 
positivt eller negativt. Strotz och Svenning (2004) menar att lärares osäkerhet och 
rädsla kan leda till ett eget ogillande för den typen av verksamhet. De skriver också 
att lärares bristande erfarenhet av utomhusundervisning kan vara en negativ faktor. 
Studien visar att förskollärare kan känna att det ibland råder brist på tips och idéer 
för utomhusverksamheten och att det bidrar till att den verksamhet som bedrivs 
utomhus inte planeras i samma utsträckning som den inomhus.  
 
Under några av intervjuerna kommer det upp att förskollärarna uppfattar hur vissa 
barn inte finner sig tillrätta utomhus och att det förslagsvis kan bero på ovana. 
Ericsson (2004) skriver att det första mötet med lärande utomhus kan kännas otryggt 
för barnen då de är ovana med den lärmiljön. Detta bidrar enligt henne till att barnen 
kan bli stökiga, högljudda och okoncentrerade.  
 
Ericsson (2004) förklarar hur en osäkerhet kan uppkomma hos eleverna då sociala 
mönster som finns i skolan kan förändras vid bytet av lärmiljö. Även några av 
förskollärarna menar att vissa barn inte har någon att leka med utomhus då den 
normala sociala strukturen bryts.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
 
En kvalitativ studie präglas av ett försök att gestalta någonting och inte av att 
generalisera en företeelse (Stukát 2005). Detta är den forskningsstrategi som har 
använts och det föll sig naturligt då det var förskollärarnas personliga tankar som 
skulle framhävas. Då avsikten med studien var att framhålla respondenternas unika 
svar anser jag att syftet har uppnåtts. Till en början trodde jag att bredden på svaren 
skulle vara större men de tankar respondenterna framförde var vid många tillfällen 
liknande.  Semistrukturerade intervjuer blev valet av datainsamlingsmetod och det 
innebär att forskaren ställer öppna frågor där respondenten skall förklara sina 
uppfattningar (Denscombe 2000). Metoden fungerade bra men det är en träning att 
lyckas ställa följdfrågor som får förskollärarna att förklara sina tankar på ett djupare 
plan. Till en början vågade jag knappt ställa några som helst följdfrågor på grund av 
en rädsla att styra respondenten, men efter att ha lyssnat igenom de första två 
intervjuerna några gånger insåg jag vilka frågor jag skulle ha ställt och jag förstod hur 
det skulle göras. Detta kunde i de senare intervjuerna sedan verkställas och 
förskollärarnas tankar framkom tydligare och svaren fick mer djup. De studier som 
under hela lärarutbildningen har förberett mig inför denna komplexa 
intervjusituation har med stor sannolikhet legat till grund för att resultatet visade det 
jag hade som syfte att undersöka. Stukát (2005) menar att validiteten ökar då 
undersökningen besvarar det som åsyftats och då förskollärarnas tankar väl 
framträder ökar därmed validiteten. 
 
Då förberedelserna var noggranna och följdes av Stukats (2005) råd, att placera 
mikrofonen för bästa möjliga ljudupptagning, är risken för misstolkningar inte så stor 
då inspelningarna fungerade felfritt. Materialet har lyssnats igenom, transkriberats 
och bearbetats upprepade gånger. Positivt med det insamlade materialet är att 
respondenternas svar uppfattas som ärliga och de diskuterade lika gärna 
utomhusvistelsens positiva fördelar som de negativa aspekterna. Jag undrar om detta 
kan vara tack vare mitt val av frågor och på grund av att respondenterna inte känner 
till mina personliga tankegångar kring utomhuspedagogik. Det upplevs därmed som 
ett lyckat val att använda förskollärare jag tidigare inte känner i deras yrkesroll. Detta 
faktum försvårade dock möjligheten att finna respondenter men nu känns detta val 
ändå värt den extra tid det tog att finna förskollärare villiga att ställa upp på intervju.  
 
Inför intervjuerna ville några av förskollärarna ha frågorna för att kunna förbereda 
sig. Detta kunde jag inte argumentera emot men jag förklarade att det inte fanns 
några rätt eller fel på frågorna och att det var deras personliga tankar som skulle 
lyftas fram. Under intervjuerna märktes det dock ingen skillnad på dem som hade fått 
frågorna i förväg och dem som inte hade funderat kring dem innan. Dock kunde jag 
uppfatta att de förskollärarna som inte hade lika många år i yrket enklare och på ett 
djupare plan kunde förklara konsekvenserna med utevistelse i förskolan. Jag 
funderar då om detta kan bero på att en längre erfarenhet ger förskollärarna en tyst 
kunskap som inte lika ofta reflekteras och förklaras. Den kanske bara finns där. En 
tanke skulle kunna vara att innan intervjuerna observera förskollärarna i deras arbete 
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för att i intervjuerna lyfta fram deras handlade och på så vis nå en djupare diskussion 
kring hur de själva kan använda sig av utevistelsen i sin yrkesroll.  

6.2 Resultatdiskussion 
 
Här redovisas en diskussion kring mina personliga tankar och reflektioner utifrån det 
resultat som har framkommit under studien.  
 
6.2.1 Utomhuspedagogikbegreppet 
 
Utomhuspedagogik är då lärande sker i ett växelspel mellan upplevelse och reflexion 
baserat på verkliga upplevelser i äkta situationer. Det är också det lärande som 
inträffar i vårt samhällsliv, natur- och kulturlandskap. (Centrum för miljö- och 
utomhuspedagogik 2004). Resultatet från denna studie visar att utomhuspedagogik 
uppfattas som det lärande som sker utomhus. Det framkommer dessutom att 
utomhuspedagogik tolkas som det pedagogiska arbete som sker utanför förskolan. 
Personligen skulle nog även jag ha förklarat begreppet på liknande vis även om det är 
upplevelsen med utevistelse som fascinerar mig allra mest. I uterummet blir 
upplevelserna verkliga och erfarenheterna blir ens egna. Jag tycker att detta är 
otroligt viktigt att lyfta då jag anser att en förmedlingspedagogik i förskola och skola i 
många fall borde frångås då eleverna bör förvärva sina kunskaper själva. Detta 
stödjer Key (1995) då hon skriver att eleverna är i behov av egna upplevelser för att 
lära. 
 
Resultatet visar dock hur förskollärarna anser att naturen bjuder upp till upplevelser 
och intryck och det framgår att det uppfattas att praktiskt lärandet blir barnens 
personliga som i längden är mer beständig. Studien påvisar att förskollärarna har 
kunskap om att utevistelsen bidrar till egna upplevelser men det är ingenting de 
lägger in i begreppet utomhuspedagogik. Jag ser det som angeläget att reflektera 
kring barnens upplevelser utomhus då förskolan i allmänhet tillbringar mycket tid till 
utevistelse. Centrum för miljö- och utomhuspedagogik (2002) tillägger att 
utomhuspedagogik även är då platsen för lärande framhävs. Inledningsvis ställdes 
frågan, vad det kan innebära om platsen för lärande är uterummet, och detta kommer 
diskuteras under nästa rubrik där möjligheterna med utevistelsen lyfts fram. 
 
6.2.2 Utevistelsens positiva effekter på barns lärande och utveckling   
 
Både den litteratur som har bearbetats och det resultat som har framkommit under 
studien konstaterar att vistelse i uterummet har mycket att erbjuda. Respondenterna 
är exempelvis överens om att utevistelse medverkar till färre sjukdomsfall och även 
författare hävdar att barn som vistas mycket utomhus är friskare än barn som inte 
gör det (Granberg 2000 & Norén-Björn 1993). I studien framkommer dessutom en 
inställning att naturen bidrar till ett lugn som motverkar stress hos både barn och 
personal. Om detta stämmer, vilket jag tror det gör, borde både barn och vuxna vistas 
ute i det fria mer regelbundet. Jag antar att stress i sig leder till sjukdomar av olika 
dimensioner, allt från en vanlig förkylning till kraftig utbrändhet. Om utevistelse 
bidrar till återhämtning för att orka med vardagen, som Ellneby (1999) skriver, 
kanske det kan hjälpa till att lösa folkhälsoproblem som är stressrelaterade.  
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I studien framgår det att förskollärare ser utemiljön som en perfekt plats för olika 
rörelseövningar. Enligt Nelson (2007) kan självbekräftelse nås via rörelse och hon 
menar att rörelse därmed kan vara av stor betydelse för de barn som inte kommer till 
sin fulla rätt i ett klassrum. I och med detta bör utevistelse vara en naturlig del i både 
förskola och skola för att varje barn ska få de förutsättningar som krävs utifrån sitt 
eget sätt att lära. Detta då jag uppfattar att utevistelse på ett naturligt sätt bidrar till 
mycket rörelse. Dessutom uppfattar jag att rörelse leder till glädje som i sin tur bidrar 
till välmående och bättre hälsa. Detta stöds av det Mårtensson (2004) har observerat, 
att barn ger uttryck för glädje i samband med intensiv fysisk lek utomhus.  
 
Fetma och benskörhet är andra åkommor som vistelse i utemiljö kan förebygga enligt 
Dahlgren och Szczepanski (1997) och därför anser jag att det finns flera hälsoskäl att 
ha i åtanke när diskussioner förs om varför barn bör vistas utomhus. Både förskolan 
och skolan är institutioner som kan bidra till att våra barn och ungdomar skapar ett 
starkt förhållande till utomhusmiljön. Om barn i förskolan regelbundet vistas 
utomhus tror jag det bidrar till att känslomässiga band till naturen formas, som i sin 
tur leder till mer utevistelse livet igenom. Detta kan kanske med andra ord bidra till 
en bättre folkhälsa.  
 
För att ett känslomässigt band som präglas av positivitet skall knytas mellan barnen 
och naturen krävs det goda naturupplevelser (Ericsson 2004). Detta borde verkligen 
sättas i ett större perspektiv i samtal kring meningen med utevistelse i förskolan. Det 
gäller att personalen på förskolan arbetar för att bästa tänkbara möte mellan barn 
och natur uppkommer. Även undersökningen visar exempel på att förskollärare 
innehar uppfattningen att deras attityder styr hur utevistelsen upplevs. Det jag vill 
framhålla är att tankarna kring utevistelse måste bli ännu djupare. Hur kan vi få just 
den här barngruppen att erfara en positiv naturupplevelse, är bara en av de frågor ett 
arbetslag på förskolan bör dryfta. Om jag som pedagog på förskolan själv upplever 
utevistelsen som någonting negativt vad förmedlar jag då till barnen och hur kan jag 
komma tillrätta med det problemet?  
 
En stark och god relation till naturen kan även ha andra fördelar än att främja hälsan. 
Nära och trivsamma naturupplevelser bidrar bland annat till att barnen skapar en 
positiv inställning till bevarandet av miljön (Skolverket 2002, Ericsson 2004, Braute 
& Bang 1997, Brügge & Szczepanski 2007, Sandell 2007). Detta borde alla som verkar 
inom förskolan ha i minnet då ett av de största hoten för vårt samhälle är 
miljöförstöringen. Barnen är morgondagens vuxna och därmed nästa generations 
beslutsfattare och om förskolan i och med detta kan lägga grund för hållbar 
utveckling genom positiva möten med naturen bör denna möjlighet noggrant 
övervägas.  
 
I studien framkommer det hur de intervjuade förskollärarna är enade om att vistelse i 
uterummet kan medverka till en ökad förståelse för miljön. Begreppet hållbar 
utveckling används aldrig av respondenterna men det framhålls en tilltro till att 
barnen vill bevara miljön om de är medvetna om vad den har att erbjuda. Detta kan 
enligt förskollärarna nås genom utevistelse. Förskollärarna ger under intervjuerna 
uttryck för att uterummet är en perfekt miljö för arbete med miljöfrågor och att det är 
en verklighetstrogen lärmiljö när dem vill lära barnen om växter och djur. Detta kan 
väl sammankopplas med ett av förskolans strävansmål, att barnen skall utveckla sin 
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kunskap kring växter och djur (Utbildningsdepartementet 2006). Därmed har 
studien visat att förskollärare ser hur utevistelsen kan bidra till en utveckling av detta 
kunnande, men finns kompetensen för detta i förskolan? En av respondenterna 
hävdar att det saknas tips och idéer kring vad hon kan göra med barnen utomhus och 
jag undrar om förskollärare över lag har en utbildning inom naturvetenskap? Jag kan 
inte svara på dessa frågor men jag har en känsla av att den kompetens som 
lärarutbildningen idag erbjuder med inriktningen naturvetenskap är något som 
många gånger saknas i förskolan. Anledningen till detta är att jag under intervjuerna 
inte någon gång fick ett djup i förklaringarna hur utevistelsen kan utnyttjas för att 
bidra till detta kunnande. Det är av vikt att förskolans personal ser hur de skall kunna 
frambringa det positiva mötet med miljön som krävs för att barnen ska knyta de band 
till naturen som åstadkommer en vilja att engagera sig i miljöfrågor. 
 
Under några av de intervjuer som har genomförts diskuterades det hur språket kunde 
utvecklas genom vistelsen utomhus. Detta var starkt sammankopplat med att 
utevistelsen bjuder upp till egna upplevelser som barnen gärna vill förmedla vidare 
till sina kamrater. Respondenterna menade att verkliga upplevelser skapade egen 
kunskap som barnen gärna berättar om. Att uterummet är en källa till egna 
upplevelser hade jag genom litteraturstudier själv uppfattat redan innan intervjuerna 
då bland annat Ericsson (2004) tar upp att lärande utomhus utgår från den direkta 
upplevelsen. Jag hade personligen inte dragit denna koppling till barnens språkliga 
utveckling och fick därmed genom intervjuerna nya infallsvinklar kring hur mycket 
uterummet verkligen har att erbjuda. Många av förskollärarna hade stor förståelse för 
barns språkutveckling och att även detta kunde kopplas till förskolans utevistelse 
skapar ett allt starkare argument till utevistelsens många möjligheter. I och med detta 
är det viktigt att förskollärare är lyhörda inför barnens upplevelser då de inte 
upplever samma som en annan. Dessutom måste förskolans personal ge barnen 
utrymme att uttrycka sig om språket genom upplevelser skall utvecklas.  
 
I inledningen ställde jag frågan ifall uterummet är en miljö som gynnar barns fantasi, 
kreativitet, motorik, koordinationsförmåga och kroppskännedom. I mina 
litteraturstudier fick jag ganska snabbt svaret att allt detta kan utvecklas med hjälp av 
utevistelse. Även resultatet stödjer detta då förskollärarna innehar uppfattningen att 
vistande utomhus kan bidra till bland annat ett utvecklande av deras egen och 
barnens fantasi. När jag idag sitter och diskuterar resultatet skulle jag önska att jag 
hade ställt följdfrågan varför det är viktigt att träna fantasin. Vygotskij (1995) 
förklarar nämligen träning av fantasin som en av de viktigaste pedagogiska 
uppgifterna då fantasin lägger grund till skapande verksamhet och förbereder barnen 
inför livet. Själv ser jag fantasi som en av de viktigaste egenskaperna människan kan 
inneha då den tillsammans med kreativitet skapar möjligheter för utveckling.  
 
Fantasifulla och kreativa barn måste utmanas på sin nivå och på olika sätt, istället för 
att alla till exempel ska lösa samma tal i en matematikbok på exakt likadant vis. 
Enligt Nordahl (1998) är uterummet en lärmiljö där det finns utmaningar för alla 
utifrån de egna förutsättningarna. Självklart kräver detta andra egenskaper hos en 
pedagog, vi måste också vara fantasifulla, kreativa och våga tänka annorlunda. Att 
utevistelsen bidrar till att även förskollärare använder sin fantasi mer utomhus har 
som redan nämnts undersökningen visat prov på.  
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Resultatet visar även en förståelse för att motoriken tränas i uterummet på grund av 
ytorna och miljöns utformning. Detta tillsammans med Dahlgren och Szczepanskis 
(2004) uppfattning att utevistelsen medför positiva effekter på den motoriska 
utvecklingen stödjer den tanke jag har, att målet där förskolan skall sträva efter att 
varje barn utvecklar sin motorik, koordination och kroppskännedom 
(Utbildningsdepartementet 2006) kan uppnås genom vistelse i uterummet. Även här 
är det viktigt att de som verkar inom förskolan har en baktanke med utevistelsen och 
besöker platser där barnen naturligt tränar sin motorik. Träning av motoriken är 
viktig och underlättar den mentala utvecklingen, det går inte att skilja på det som 
naturen har fogat samman (Montessori 1998a). Att se på rörelse och motorisk träning 
utifrån detta perspektiv är av stor vikt idag då det talas om att allt fler barn har 
koncentrationssvårigheter och inte kan sitta still i skolan. Varför ska barn alltid sitta 
still? Behöver de rörelse kan det vara nödvändigt att använda sig av andra metoder i 
sin undervisning, så varför inte flytta ut undervisningen i det fria och låta det 
psykiska samarbeta med det fysiska. Dewey (2004) understryker att handlandet och 
tanken behöver samverka om lärandet inte skall få förödande konsekvenser. 
 
När barngruppen vistas utomhus finns det ytor där barnen kan dra sig undan enligt 
respondenterna. I och med detta hävdar de att konflikterna automatiskt blir färre i 
uterummet. Hur kan förskollärare då utnyttja detta faktum? Ett tips som jag själv har 
stött på tidigare är att utnyttja skogen ordentligt varje ny termin. Genom att varje dag 
i en veckas tid bedriva verksamheten i skogen kan syftet vara att få ihop gruppen utan 
att onödiga konflikter uppstår. Jag tror att barnen i skogen enklare kan finna sig 
tillrätta i gruppen och jag vill hävda att leken blir friare utanför förskolans fyra 
väggar. Detta kan bidra till att nyinskolade barn enklare kan bli en del av gruppen då 
verksamheten inte är lika styrd utomhus som inne på förskolan. En tanke kan vara att 
flytta ut verksamheten utanför förskolan oftare med en grupp barn där de inte är 
sammansvetsade och där det är en spiral av negativa sociala mönster. Detta kan 
stödjas av de intervjuade förskollärarnas uppfattningar och det som Brügge och 
Szczepanski (2007) skriver, att utevistelse i naturen kan bidra till att nya attityder, ny 
gemenskap och nya värderingar formas.  
 
 6.2.4 Negativa uppfattningar kring utevistelse  
 
Det som av förskollärarna uppfattas som det största hindret för utevistelse är dåliga 
kläder. Detta kan i många fall vara ett svårt hinder att ta sig över då alla familjer inte 
har en ekonomisk möjlighet att alltid köpa bästa tänkbara klädesplagg. Men om 
samspelet mellan hem och förskola fungerar är det kanske troligare att en diskussion 
kring barnens kläder kan uppstå på ett naturligt sätt. Det är viktigt att ha föräldrarnas 
med sig i det man gör och om de stöttar utevistelsen och förstår bakgrunden till 
varför man går ut är det en bra bit på väg.  
 
I resultatet framkommer det också att utomhusmiljön inte alltid lockar alla barn. Det 
kan därmed uppfattas som om utevistelse inte alltid är ett alternativ. Det kan 
däremot ses ur perspektivet att det är personalen som skall locka barnen och utgå 
från deras intressen för att göra utevistelsen attraktiv. Det kan i mina ögon vara allt 
från att strukturera upp gården så att den tilltalar barnen till något så enkelt att fånga 
barnens intresse och utgå från sammanhanget. Allt kan inte vara planerat utomhus 
där det hela tiden händer oförutsedda saker.  
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6.3 Yrkesrelevans 
 
Jag vill tillägga att denna studie har bidragit till att påvisa hur förskollärare ser på 
utevistelse. Det kan för alla som verkar inom förskola och skola vara intressant att ta 
del av då läsningen möjligtvis kan ge nya uppslag kring avsikten med 
utomhusvistelse. Undersökningen konstaterar att förskollärare ser utevistelsens 
möjligheter för barns utveckling och lärande. Deras svar tillsammans med den 
diskussion som har genomförts kan bidra till att utevistelsens positiva följder sätts i 
ett vidare perspektiv. Förhoppningsvis skulle detta examensarbete kunna vara ett 
diskussionsunderlag vid arbete kring utomhuspedagogiska frågor i förskolan. Det 
känns relevant att djupa diskussioner skall föras kring utevistelsen då barnen i 
förskolan i regel tillbringar mycket tid utomhus. Många av förskolans mål kan 
uppfyllas genom utevistelsen men det krävs en medvetenhet kring hur dessa skall 
uppnås.  

6.4 Slutsatser 
 

Genom intervjuerna framkommer det att utomhuspedagogik enligt förskollärarna 
anses vara den pedagogiska verksamhet som utövas utomhus. Syftet med 
undersökningen var att framhäva förskollärarnas personliga tankar kring utevistelses 
möjligheter och det visade sig att förskollärare i allmänhet ser många positiva effekter 
med vistelse i uterummet. Utomhusmiljön bjuder bland annat upp till god hälsa, 
motorisk träning, social gemenskap och är därtill en inspirerande lärmiljö.  
 
Tidigare ställdes frågan ifall jag som förskollärare med hjälp av naturen kan utveckla 
och lära barnen. Att utevistelse bidrar till mycket gällande barns utveckling och 
lärande är den slutsats jag drar efter denna studie. De intervjuade förskollärarna 
visar att de innehar samma uppfattning men det framhålls även några negativa 
aspekter på utomhusvistelse i förskolan. Utevistelsen kan på grund av dåliga kläder, 
barnens och förskollärarnas egna attityder upplevas som någonting negativt. I det 
stora hela framhålls dock uterummet som en positiv miljö att vistas i för att barn skall 
utvecklas och lära. 

6.5 Nya forskningsfrågor 
 
Inom forskningsområdet skulle det vara spännande att studera hur förskollärare som 
arbetar med utomhuspedagogik besvarar samma frågor och sedan jämföra eventuella 
likheter och skillnader. Det skulle även, vilket har nämnts tidigare, vara av intresse 
att först observera förskollärarna för att under intervjun utgå från deras handlande i 
olika situationer. Dessutom har det under studiens gång väckts ett intresse kring hur 
barnen upplever utevistelsen i förskolan. Dessa studier skulle kunna omfattas av 
såväl observationer som barnintervjuer för att försöka lyfta barnens perspektiv på 
saken.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Lina Dönsberg och jag läser min sista termin på lärarprogrammet 
vid Mälardalens högskola. Jag skriver ett examensarbete om utemiljöns 
möjligheter för barns utveckling och lärande. Min avsikt är att intervjua 
förskollärare för att få deras syn på utomhuspedagogik i förskolan. Vad har 
utemiljön för möjligheter? Både för dem själva och för barnen i den pedagogiska 
verksamheten. 
 
Alla som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma och all fakta 
kommer hanteras så att ingen förskola eller förskollärare kan identifieras. 
Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta sin medverkan. All 
information jag får fram kommer enbart att användas till mitt examensarbete. 
 
Mina kontaktuppgifter: 
 
Lina Dönsberg 
Mail: ldg04001@student.mdh.se 
Tfn: 0709-96 31 37 
 
Min handledare från Mälardalens högskola (Institutionen för Samhälls- och 
beteendevetenskap) är Anette Sandberg. 
Mail: anette.sandberg@mdh.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lina Dönsberg



 
Bilaga 2. Intervjufrågor till förskollärarna 
 
Intervjufrågor 
 
1. Hur många år har du arbetat med barn? 
2. Hur många år har du arbetat som förskollärare? 
3. Vad lägger du in i begreppet utomhuspedagogik? 
4. Berätta vad du tycker att utemiljön har att erbjuda barn i deras lärande och 
utveckling? 
5. Berätta vad du tycker att utemiljön har att erbjuda dig i din yrkesroll? 
6. Ser du några nackdelar med utomhusvistelse på förskolan? Förklara i så fall vilka 
 


